
 

Datum: 07-08 / 13-08 

ZATERDAG 7 AUGUSTUS 
VRIJE DAG 

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

 

ZONDAG 8 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 OCTOPUS MOBIEL 

Weet jij hoeveel armen een octopus heeft? 

13.00 LIJNBAL  

Ben jij er klaar voor en ben je snel op de juiste manier? Dan win 

je wel! 

15.00 ZO SLIM ALS EEN VOS 

Laat zien hoe slim 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 ZEESLAG 

Een spannend spel: probeer zo snel mogelijk alle schepen van de 

tegenpartij te laten zinken! 

 

MAANDAG 9 AUGUSTUS 
10.00 DANSPRET 

Een swingend begin van de dag! 

10.15 BANJO 

Jo jo! kom en knutsel je eigen banjo! 

13.00 AQUA-KA-DA-BRA 

Allerlei watergetover vandaag! Kom je verbazen en vermaken.  

15.00 RUDOLF'S DIERENTOCHT 

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 JACHTSEIZOEN 

 

DINSDAG 10 AUGUSTUS 
10.00 DANSPRET 

Vind jij dansen ook zo leuk? Kom erbij! 

10.15 KOP EN SCHOTEL 

een met stippen of liever hartjes? 

13.00 OBER-RACES 

Een restaurant zonder ober is als een kok zonder keuken. We 

gaan lekker ober-racen dus!!! 

15.00 EVERT DARES YOU! 

Ga jij de uitdaging aan? 

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 WAAR ZIJN DE RESERVERINGEN? 

Kun jij de reserveringen van het restaurant terugvinden? 

 

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 11 AUGUSTUS 
10.00 DANSPRET 

Heerlijk swingen op super leuke muziek! 

10.15 EIERDOOS VOERTUIG 

13.00 LEVEND SJOELEN 

Heb je dat ooit gezien, je bent zelf de levende sjoelschijf. Wie 

komt het verst? 

15.00 EVA'S BRASS BAND 

Laat zien hoe muzikaal je bent! 

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 NACHT VAN DE PUKKELNEUZEN 

Een actief, spannend spel voor iedereen die van actie houdt! 

21.00 CHILLEN VOOR TEENS 

Chill Out! Vanavond voor jullie! Lekker muziek luisteren (neem 

je eigen CD mee) en chillen maar! 

 

DONDERDAG 12 AUGUSTUS 
10.00 DANSPRET 

Begin de dag met een dansje! Doe je mee? 

10.15 IK WORD BRANDWEERMAN 

Een echte brandweerman heeft ook een uniform nodig! 

13.00 BRANDWEERCIRCUIT 

Als een brandweer met water in de weer! Kom maar snel kijken 

hoe we dat gaan doen! 

15.00 HENNIE'S CROSS 

Vandaag is het de dag van Hennie! 

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 BRANDWEER GAMES 

Wordt jij een echte brandweerman of vrouw? 

 

VRIJDAG 13 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 VICKY VOS TAFELVOETBAL KNUTSEL 

Maak je eigen tafelvoetbal spel. 

13.00 BALLONTRAPSPEKTAKEL 

Dit mag en wil je niet missen. Kom met de hele familie en 

speel mee met dit prachtige spel! 

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 VLAGGENROOF 

Weet jij samen met jou team de vlag te roven van het 

andere team?! 

 


