
 

Datum: 13-05 / 16-05 

DONDERDAG 13 MEI 

10.00 DANSPRET 

Begin de dag met een dansje! Doe je mee? 

10.15 ACCORDEON VOGEL 

Pas op straks vliegt hij weg! 

13.00 HET BLOTE VOETENSPEL 

Doe je schoenen maar uit! 

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 WEERWOLVEN VAN WAKKERDAM 

Een spannend spel... Red het dorp voor de 

weerwolven iedereen te pakken krijgen. 

 

VRIJDAG 14 MEI 

10.00 DANSPRET 

Dansend de vakantie door, jij bent er toch ook 

weer bij? 

10.15 3D BOOM 

Welke kleur krijgt jouw boom? 

13.00 LIJNBAL  

Ben jij er klaar voor en ben je snel op de 

juiste manier? Dan win je wel! 

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 ZONNETEMPEL 

Houdt de Griekse goden tevreden en win dit 

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. 

 

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!  

 



 

ZATERDAG 15 MEI 

10.00 DANSPRET 

Schud je lijf lekker los, dans met ons mee! 

10.15 LIBELLE MOBIEL 

Laat de libellen maar vliegen! 

13.00 GEKLEURDE NEUZEN RACE 

oude kleren aan 

15.00 VICKY'S MEGA TWISTER 

Laat zien hoe lenig jij bent! 

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! 

 

ZONDAG 16 MEI 

10.00 DANSPRET 

Een swingend begin van de dag! 

10.15 HAND AAP 

Een aap uit een hele ondeugende hand. 

13.00 HOLLANDSE SPELENKERMIS 

Leuke, Hollandse spelletjes. Er zit voor 

iedereen wel iets leuks bij, dus kom snel 

meedoen! 

15.00 RUDOLF'S  ONDERZOEK PAD 

Ga je mee op onderzoek? 

 


