
 

Datum: 10-07 / 16-07 

ZATERDAG 10 JULI 
VRIJE DAG 

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

 

ZONDAG 11 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 BONTE PARAPLUUTJES KNUTSELEN 

Welke kleuren kies jij? 

13.00 HANDDOEKVOLLEY 

Volleyballen zonder je handen? Dat kan niet! Natuurlijk kan dat 

wel! Met een handdoek als vangnet. Probeer het uit!  

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 TAFELVOETBAL 

Dit is heel tof en super melig, kom het maar snel mee beleven!! 

 

MAANDAG 12 JULI 
10.00 DANSPRET 

Een swingend begin van de dag! 

10.15 ALLE DIEREN OP 'N STOKJE 

We maken knotsgekke dieren! 

13.00 ZWEMBADFUN 

Joepie, tijd voor spelletjes in het zwembad!! Heb jij een 

zwemdiploma? Trek je zwemkleding maar snel aan!! 

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 DE DRILL INSTRUCTOR 

Ben jij stoer en sportief genoeg om met de Drill Instructor op 

pad te gaan? Kom dan ook en laat zien wat je in huis hebt. 

 

DINSDAG 13 JULI 
10.00 DANSPRET 

Vind jij dansen ook zo leuk? Kom erbij! 

10.15 ARABISCHE LAMP 

Waan je in de oosterse wereld. 

13.00 OPTISCHE ILLUSIES 

Je hebt nog nooit zo naar een foto gekeken, het is optische 

illusie! De magie komt tot leven. 

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 GEESTIG GEESTENBORD 

Een hoop vragen en een hoop lol 

 

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 14 JULI 
10.00 DANSPRET 

Heerlijk swingen op super leuke muziek! 

10.15 DROMENVANGER 

Welke dromen vang jij vanavond? 

13.00 HAKOBAL 

Scoor jij de meeste punten? 

15.00 EVA'S DANCE EXPERIENCE 

Laat je beste dansmoves zien 

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 MIJN VADER/MOEDER IS DE BESTE 

Neem je vader/moeder mee en laat zien wie de beste is! Zal 

jouw vader/moeder er met de winst vandoor gaan? 

21.00 GOKKEN OF DOKKEN! 12+ 

Je begint met een kleine geldsom. Eindig jij met de hele bank? 

 

DONDERDAG 15 JULI 
10.00 DANSPRET 

Begin de dag met een dansje! Doe je mee? 

10.15 OOSTERSE KOSTUUMS 

Maak je eigen kostuum zodat je helemaal klaar bent voor de 

Arabian Night.  

13.00 OEFENEN VOOR DE ARABIAN NIGHT 

We gaan nog even flink oefenen voor de show van vanavond. 

Doe jij ook gezellig mee? 

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 ARABIAN NIGHT 

Dompel je onder in de wereld van 1001 nacht. Geniet van 

optredens, spelletjes en wie weet komt jouw wens wel uit! 

 

VRIJDAG 16 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 RUDOLF HET HERT KNUTSEL 

Kom je ook Rudolf knutselen? 

13.00 HINKELEN 

Hinkel de pinkel op één been, hee, hee, blijf staan?! 

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 DETECTIVE SPEL 

Ben jij in de wieg gelegd om detective te worden? 

 


