
 

Datum: 22-05 / 24-05 

ZATERDAG 22 MEI 

10.00 DANSPRET 

Een swingend begin van de dag! 

10.15 3D KUIKENTJE 

Pas op dat hij niet weg sprint! 

13.00 LENTE ZINTUIGENSPEL 

We ontdekken de lente met al onze zintuigen. 

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 FIND ME 

Alleen echte slimme lui weten je te vinden. 

 

ZONDAG 23 MEI 

10.00 DANSPRET 

Een swingend begin van de dag! 

10.15 KAMELEON BLOEMEN 

De ene keer blauw, dan weer roze. De bloemen zijn de 

kleuren die jij op dat moment wilt! 

13.00 LENTE MEMORIETOCHT 

Hoe goed is jouw geheugen? 

15.00 HIGHLAND EVERT 

Ben jij net zo sterk als Evert? 

18.30 FUN EXPRESS STATION GROEN 

Vandaag zijn de groene veldjes aan de beurt! 

19.00 KINDERTIJD 

Wat zullen onze vrienden vandaag weer beleefd 

hebben? 

20.00 LETTERTRANSPORT 

Sluipen door de lichtbundel heen. Op je buik, wordt 

niet gezien, dan vervoer je wel een letter of tien! 

 

MAANDAG 24 MEI 

10.00 DANSPRET 

Vind jij dansen ook zo leuk? Kom erbij! 

10.15 KWAKENDE KIKKER 

Welk geluid maakt jouw kikker? 

13.00 TREFBAL  

Gooi jij de bal snel raak of loop jij hem mis? Zorg in 

beide gevallen dat je dit gave spel echt niet mist! 

15.00 HENNIE'S CROSS 

Vandaag is het de dag van Hennie! 

 

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!  

 



 

  


