
  

  

 

 

 

 

  

 

 

Het is Zomer! 
13 – 19 juli  
Deze week is er weer te 

gekke animatie, verzorgd 

door de Uitblinkers van 

WAU! 

 

Deze week is extra 

bijzonder omdat we een 

thema hebben: 

Recycleweek 

 

Korrel en Blaadje vinden het 

maar een rommeltje, dan 

vinden ze een fles met post 

van mevrouw Milie van Jeu! 

We gaan haar helpen de 

wereld schoon maken en 

leuke dingen doen met 

afval! Loop jij donderdag 

ook mee met de 

modeshow?! 

 

 

 

 

 

Korrel en Blaadje houden 

hun omgeving graag schoon 

door blikjes, doosjes, wc 

rollen en keukenrollen te 

bewaren voor leuke 

knutsels. Op deze wijze 

hergebruiken we deze op 

een leuke manier!  

 

Help je mee?  

 

Veel plezier op het park  

en tot ziens bij onze 

activiteiten!  

 

Korrel en Blaadje & 

Het WAU! animatieteam 

 

 

Deze hele week zijn Korrel 

en Blaadje bij De Pier op 

bezoek!  

 

Je zult ze regelmatig tegen 

komen. Er is ook een 

speciale Felicitatiedienst. 

Mocht je op het park jarig 

zijn, geef dit dan even door 

aan het animatieteam dan 

komen Korrel en Blaadje op 

jouw verjaardag! 

 

Bij slecht weer of 

onvoldoende deelname 

wordt er altijd een 

vervangende 

activiteit georganiseerd. 
 

Om 09.45 en om 18.45 

komen we langs de veldjes 

om je op te halen, zorg je 

dat je klaar staat? 

 

 



  

  

 

 

  

Zaterdag 13 juli 
 
9.30 Ophaalparade  
Wij komen je ophalen bij je 
tent of caravan  
10.00  Dansfestijn 
Even alles wakker schudden 

met de WAU! 

ochtendgymnastiek  
10.15 Knutselclub 
Wat gaan we vandaag 
knutselen? Je mag het 
helemaal zelf weten! 
 

13.30 Schminken  
Hoe laat jij je schminken? 
  
15:30  Welkomspellen 
Leer al je vriendjes en het 
WAU! animatie team beter 
kennen! 

 

18.45 Ophaalparade met 
Korrel en Blaadje  

We komen je halen bij je 
caravan of tent! 
 
19.00  Welkom met  

 Korrel en Blaadje 
Maak kennis met Korrel en 
Blaadje en het thema van deze 
week!  
 
20.30 Geheime dwaallichten 

Pas op voor de lapjes!!! 
 

           

 

Dinsdag 16 juli 

 
 
9.30 Ophaalparade  
10.00  Dansfestijn 

10.15 Knutselclub 
Vandaag maken we ons eigen 

masker! 
 
13.30 Moestuintjes  
We gaan naar de moestuintjes! 
Gaan jullie ook mee?! 

 
15:30  Vreemd afval 
Doe je ook mee met dit leuke 
spel?! 
 
18.45 Ophaalparade met 

Korrel en Blaadje  
19.00  Theater met  
 Korrel en Blaadje 

Weer een gezellig avontuur 
rond het avonduur! 
 
20.30  Gotcha! 

Kan jij iedereen vinden? 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Maandag 15 juli 
 
9.30 Ophaalparade  
10.00  Dansfestijn 
10.15 Knutselclub 
Vandaag maken we een hoed! 
 

13.30 Recycle game  
Wat hoort waar bij? Weet jij het 
allemaal? 
  
15:30  Verzamelhunt 
Kan jij alles vinden?! 
 

18.45 Ophaalparade met 
Korrel en Blaadje  

19.00  Theater met  
 Korrel en Blaadje 
Retteketet we gaan nog niet 
naar bed, eerst nog 
theaterpret! 

 
20.30  Niet huilen maar 

ruilen! 

Kan jij van iets kleins iets super 
groots maken?! 

 

 

 

 

Zondag 14 juli 
 
Vandaag is het animatieteam 
een dagje vrij, maar morgen 

zijn we weer van de partij! 



   

  

 

 

 

Woensdag 17 juli 
 
9.30 Ophaalparade  
10.00  Dansfestijn 
10.15 Knutselclub 

Vandaag maken we een broek 
of jurk! 

 
13.30 Flessenpost 

speurtocht  
Kan jij met deze lastige 
aanwijzingen de locatie 

vinden?! 
 
15:30  Flessenvoetbal 
Houden jij en je fles het het 
langste vol?! 
 

18.45 Ophaalparade met 
Korrel en Blaadje  

19.00  Theater met  
 Korrel en Blaadje 

Wat zullen Korrel en Blaadje 
vandaag weer beleven? Kom 
snel kijken! 

 
20.30  Iedere vuilnisman 

heeft een verhaal 

Kan jij iedereen vinden?! 

 

 

Vrijdag 19 juli 
 
9.30 Ophaalparade  

10.00  Dansfestijn 
10.15 Poppendokter 
Neem je knuffel of pop mee, 
dan maakt de Poppendokter 

hem of haar weer helemaal 
beter  
 

13.30  Selfie Hunt  
Kan jij alles vinden en maak jij 
de mooiste foto’s?! 
 
15:30  Mega splash trefbal 
Pas op voor de spons! 
 

18.45 Ophaalparade met 
Korrel en Blaadje  

19.00  Minidisco met  
 Korrel en Blaadje 

Dans jij ook weer gezellig 
mee?! 

 
20.30  Kampvuur 

Wat ga jij boven het vuur 

roosteren?!  

 

 

Donderdag 18 juli 
 
9.30 Ophaalparade  
10.00  Dansfestijn 
10.15 Knutselclub 
We gaan sieraden maken 

 

13.30 Containerrace 
Ben jij de snelste? 
 
15:30  Oefenen voor de 

modeshow 
Doe je vanavond ook mee?! 

Kom je dan ook even oefenen? 
 
18.45 Ophaalparade met 

Korrel en Blaadje  

19.00  Modeshow + 

 Diploma uitreiking  

Komt dat zien komt dat zien! 

 

 

 

 

 

 


