
ZONDAG 10 JULI
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 TOREN VAN PISA
Pas op dat hij niet omvalt!
13.00 VOETBALFUN
Een uurtje met super leuke voetbal-spelletjes. Dat mag je echt 
niet missen.
15.00 VICKY'S MEGA TWISTER
Hoe behendig ben jij?
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 SMOKKELTOCHT
Ben jij de Italiaanse politie te slim af?

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! 

MAANDAG 11 JULI
10.00 DANSPRET
Een swingend begin van de dag!
10.15 POP-ART MONA LISA
Knutsel de 1 Mona Lisa op wel 20 verschillende manieren.
13.00 ZWEMBAD ESTAFETTE
Als je een zwemdiploma hebt, ben je van harte welkom in het
zwembad voor een actieve estafette!
15.00 RUDOLF'S  ONDERZOEK PAD
Ga je mee op onderzoek?
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 BELGISCHE VOETBALLEN
Voetbal, maar dan net echt even anders!

DINSDAG 12 JULI
10.00 DANSPRET
Vind jij dansen ook zo leuk? Kom erbij!
10.15 VLIEGTUIG
Maak jij een echte hoogvlieger?
13.00 HOE VER KOM JIJ?
We gaan verschillende uitdagingen aan waarbij je zo ver 
mogelijk moet komen, doe jij mee?
15.00 HIGHLAND EVERT
Ben jij klaar voor de uitdagingen van Evert?
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 LANDVEROVEREN
Wie kan het grootste land veroveren in dit spannende spel?

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.



WOENSDAG 13 JULI
10.00 DANSPRET
Heerlijk swingen op super leuke muziek!
10.15 HOLLANDSE MOLEN
De wieken van de molen gaan rond en rond.
13.00 DIEREN WANDEL-SPEURTOCH
Speur jij met ons mee?
15.00 EVA'S DANCE EXPERIENCE
Welke dans doen we deze keer?
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 NINJA WARRIOR PARCOURS
Kan jij net zo goed sluipen, springen, rollen en duiken als een 
ninja? Kom dat maar eens laten zien! 

DONDERDAG 14 JULI
10.00 DANSPRET
Begin de dag met een dansje! Doe je mee?
10.15 ROADTRIPPERS PASPOORT
Klaar om op reis te gaan door Europa?
13.00 REIS DOOR PARIJS
Weet jij de weg in Parijs?
15.00 HANDEL ALS EEN HAVIK
Wees slim, laat je niet op het verkeerde been zetten!
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 WABLIEF, WAT ZEGT U NOU? SHOW
Ontdek alle verschillen tussen België en Nederland, want 
zo verschillend zijn wij niet.

VRIJDAG 15 JULI
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 EVERT HET EVERZWIJN KNUTSEL
Kom ook knutselen met Evert van the big 5.
13.00 GRIEKSE GODENRACE
Help de krachten van de goden te herstellen.
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 FIND ME
Alleen echte slimme lui weten je te vinden.


