
 

ZATERDAG 13 AUGUSTUS 

VRIJE DAG 

Vandaag heeft het team een dagje vrij. Morgen zijn ze er weer. 

 
ZONDAG 14 AUGUSTUS 

10.00 DANSPRET 

Schud je lijf lekker los, dans met ons mee! 

10.15 WELKOMSSHOW MET RIKKIE 

Maak kennis met onze Rikkie en zijn te gekke vrienden 

10.45 VERLIEFDE PAUW 

Kom je ook een verliefde pauw knutselen? 

13.00 HANDICAP VOETBAL 

Een potje voetballen, maar dan wat moeilijker, wie durft?! 

15.00 VICKY'S SPORTHOL 

Test je kracht, snelheid en souplesse 

18.30 FUN EXPRESS STATION WIT 

Vandaag zijn de witte veldjes aan de beurt! 

19.00 KINDERTIJD 

Lachen, gieren, brullen, wat een pret! 

20.00 LEVEND KWARTET 

Vier dezelfde, daar gaat het om! Maar nu vier dezelfde 

personen! Kom mee en kijk hoe dit gaat! 

 

MAANDAG 15 AUGUSTUS 

10.00 DANSPRET 

Een swingend begin van de dag! 

10.15 GLAS IN LOODRAAM 

Welk kunstwerk komt er in jouw raam? 

13.00 BADEENDENBINGO 

Lekker bingo spelen tussen de bad eendjes... win jij een leuk 

prijsje? 

15.00 RUDOLF BOUWT EEN HUIS 

Misschien komt hij zelfs wel een kijkje nemen! 

18.30 FUN EXPRESS STATION BLAUW 

Vandaag zijn de blauwe veldjes aan de beurt! 

19.00 KINDERTIJD 

Wat zullen onze vrienden vandaag weer beleefd hebben? 

20.00 REN JE ROT IN HET GROEN 

Ben jij een natuurkenner? Kom dan maar snel want dit is de 

ultieme test! !  

 
DINSDAG 16 AUGUSTUS 

10.00 DANSPRET 

Vind jij dansen ook zo leuk? Kom erbij! 

10.15 TIJDKLOK 

Hopelijk kunnen we met deze klok terug naar het goede jaar! 

13.00 TOEN EN NU TOCHT 

Ontdek hoe bekende voorwerpen er vroeger uit zagen toen je 

ouders nog klein waren! 

15.00 STERKER DAN EVERT 

Laat die spierballen maar zien! 

18.30 FUN EXPRESS STATION GROEN 

Vandaag zijn de groene veldjes aan de beurt! 
19.00 KINDERTIJD 

Een leuk verhaal voor jong en oud, jij bent er toch ook bij? 

20.00 PLUTONIUM SMOKKELEN 

Help mee met het smokkelen van de brandstof voor de 

tijdmachine! 

 

Zoals je misschien wel weet is ook Rikkie op de Pampel van 
de partij! Rikkie zul je regelmatig tegen komen, evenals zijn 
Veluwse Big 5 vrienden! Rikkie heeft ook een 
Felicitatiedienst. Mocht je op de camping jarig zijn, geef dit 
dan even door bij het animatieteam want wie weet komt 
Rikkie wel op jouw verjaardag. 
 
Voor alle activiteiten verzamelen we bij de Knutselstal. Bij 

slecht weer of onvoldoende deelname wordt er altijd een 

vervangende activiteit georganiseerd. 

 

Willen jullie alle melkpakken, toiletrollen, doosjes en glazen 
bewaren voor de knutselclub? We kunnen alles gebruiken!! 
 
Info over het treintje “Fun-Express” vind je bij het 
animatieteam en de sanitair gebouwen. 
 
Veel plezier op de camping en tot ziens bij onze activiteiten! 
Groetjes van Rikkie!  

 



 

WOENSDAG 17 AUGUSTUS 

10.00 DANSPRET 

Heerlijk swingen op super leuke muziek! 

10.15 LETTERKNUTSEL 

Jouw eigen letter zo mooi mogelijk maken! 

13.00 BUIKSCHUIVEN 

Een fantastische zeepbaan! Kom erbij om te kijken hoe dat 

gaat! 

15.00 EVA'S DANCE EXPERIENCE 

Dans jij mee? 

18.30 FUN EXPRESS STATION ROOD 

Vandaag zijn de rode veldjes aan de beurt! 

19.00 KINDERTIJD 

Hi ha ho en lachen doen we zo! 

20.00 FEAR FACTOR 

Kan jij het aan? Heb je lef en uithoudingsvermogen. Kom testen 

hoe hoog jouw Fear Factor ligt. 

 

DONDERDAG 18 AUGUSTUS 

10.00 DANSPRET 

Begin de dag met een dansje! Doe je mee? 

10.15 VERSTROOIDE PROFESSOR TREKPOP + inschrijven 

voetbaltoernooi 

Maak een leuke herinnering van de verstrooide proffesor 

die je deze week hebt ontmoet. 

13.00 TIJD OPDRACHT 

We gaan allemaal spelletjes spelen waarbij we de tijd 

moeten verslaan! 

15.00 HAVIKSROOF 

zie je het glimmen? pas op voor dat je niet gesnapt wordt! 

18.30 FUN EXPRESS STATION PAARS 

Vandaag zijn de paarse veldjes aan de beurt! 

19.00 KINDERTIJD 

Welke gekke capriolen komen nu aan bod? 

20.00 VOETBAL TOERNOOI 

Kom met ons mee, jong en oud, en speel een fanatiek 

balletje mee! 

 
VRIJDAG 19 AUGUSTUS 

10.00 DANSPRET 

Dansend de vakantie door, jij bent er toch ook weer bij? 

10.15 MEET AND GREET MET RIKKIE EN RUDOLF 

Kom snel op de foto met Rikkie en Rudolf het hert! Ze zijn 

altijd in voor een knuffel of een stoere high-five. 

10.45 RIKKIE KNUTSEL 

Rikkie heeft zijn eigen bijzondere maar nuttige creatief, 

jij komt toch ook? 

13.00 HOE VER KOM JIJ? 

Wie komt het verst? Waarmee? Dat zul je nog wel zien! 
15.00 CRAZY BIG 5 

Te gekke spelen, jij bent er toch ook bij?! 

18.30 FUN EXPRESS STATION ORANJE 

Vandaag zijn de oranje veldjes aan de beurt! 

19.00 KINDERTIJD 

Wat zullen onze vrienden vandaag weer beleefd hebben? 

20.00 BUSKRUIT 

Een tof spel voor iedereen. Dus zorg dat je erbij bent! 

 


