
 

Datum: 21-08 / 27-08 

ZONDAG 22 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 LOOPVOGEL 

Deze vogel houdt van lopen in plaats van vliegen. 

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 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 LADDERRACE 

Daag elkaar uit en verwissel je kaartje op de ladder! 

 

MAANDAG 23 AUGUSTUS 
10.00 DANSPRET 

Een swingend begin van de dag! 

10.15 FRUIT FANTASIE MAKEN 

Een appel, druif of iets anders. Wat wil jij maken? 

13.00 ZWEMBADFUN 

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

zwemdiploma? Trek je zwemkleding maar snel aan!! 

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 LABYRINT 

Weet jij met je team het einde van de doolhof te vinden?! 

 

DINSDAG 24 AUGUSTUS 
10.00 DANSPRET 

Vind jij dansen ook zo leuk? Kom erbij! 

10.15 AUSTRALISCH KNUTSELFEEST 

We maken allemaal mooie spulletjes uit Australië. Wat kies jij 

om te maken? 

13.00 ABORIGINALTOCHT 

We gaan op jacht, net als de aboriginals. 

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 

Een leuk verhaal voor jong en oud, jij bent er toch ook bij? 

20.00 KANGOEROESPEL 

We hoppen tijdens dit spel als echte kangoeroes. 

 

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 25 AUGUSTUS 
10.00 DANSPRET 

Heerlijk swingen op super leuke muziek! 

10.15 AFRIKAANSE HUISJES 

Deze huisjes kunnen zo op de savanne staan. 

13.00 GEKLEURDE NEUZEN RACE 

De mooiste kleuren komen voorbij, ben jij de snelste? 

15.00 KUNST & EVA 

Ben jij een echte Picasso? Toon jouw kunsten! 

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 LOGO GAME 

Herken jij alle logo’s? 

21.00 60 CHALLENGES RACE 

Hoeveel uitdagingen voer jij goed uit? 

 

DONDERDAG 26 AUGUSTUS 
10.00 DANSPRET 

Begin de dag met een dansje! Doe je mee? 

10.15 WINDMOLEN 

Hoe hard of zacht waait de wind vandaag? Met deze molen kun 

je het meteen zien! 

13.00 HOLLANDSE SPELENKERMIS 

Leuke, Hollandse spelletjes. Er zit voor iedereen wel iets leuks 

bij, dus kom snel meedoen! 

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 IK HOU VAN HOLLAND 

Super leuke show, voor jong en oud! 

 

VRIJDAG 27 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 RUDOLF HET HERT KNUTSEL 

Met deze knutsel ben jij straks net Rudolf. 

13.00 IN PINGUÏN PAS... 

Kom je ook meedoen met de pinguïn pas? We kunnen je 

hulp goed gebruiken! 

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 LANDVEROVEREN 

Wie kan het grootste land veroveren in dit spannende spel? 

 


