
  

  

 

 

 

 

  

 

 

Het is Zomer! 
20 – 26 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: 

De schreeuw van moeder 

natuur 

 

Moeder natuur roept om 

hulp! Dit omdat door veel 

gebruik van mobiele 

telefoons en tablets de 

mensen steeds minder de 

mooie natuur bezoeken. 

Hierdoor verliezen de 

natuurelementen hun 

kracht. Kunnen Korrel en 

Blaadje moeder natuur 

helpen de krachten te 

herstellen?! 

 

 

 

 

 

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 20 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 knutselen? Je 
mag zelf kiezen!!! 
 
13.30 Schminken  

In welk element wil jij de laten 
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 Rond de tafel 

We gaan tafeltennissen! Doe je 
mee?! 

 

           

 

Dinsdag 23 juli 

Wind 
 
9.30 Ophaalparade  
10.00  Dansfestijn 

10.15 Proefjeslab  
Wat kunnen we allemaal met 

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

 
15:30  Geur speur neus 
Heb jij een goeie neus? Speur 
dan mee! 
 
18.45 Ophaalparade met 

Korrel en Blaadje  
19.00  Theater met  
 Korrel en Blaadje 

Weer een spannend avontuur 
met Korrel en Blaadje! 
 
20.30  Hindernisslagbal 

Geef die bal een mep en rennen 
maar!!! 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Maandag 22 juli 
Aarde 

 
9.30 Ophaalparade  
10.00  Dansfestijn 

10.15 Knutselclub 
We maken een kompas! 
 
13.30 Insecten zoektocht 
We gaan insecten inspecteren! 
Doe je mee?! 

  
15:30  Zandkastelen bouwen 
We maken een kastelendorp! 

Bouw je mee?! 
 
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  Modderbal 

Voor dit spel moet je snel, slim 
en sterk zijn! 

 

 

Zondag 21 juli 
 
Vandaag is het animatieteam 
een dagje vrij, maar morgen 

zijn we weer van de partij! 



   

  

 

 

 

Woensdag 24 juli 
Water 

 
9.30 Ophaalparade  
10.00  Dansfestijn 
10.15 Proefjeslab 
Wat voor proefjes kunnen we 

met water doen?! 
 

13.30 Vlotten bouwen  
We bouwen een vlot, wie is 
daarna het vlotst? 
 
15:30  Drijft het? 
We gaan op onderzoek uit! 
Drijft het? 

 
18.45 Ophaalparade met 

Korrel en Blaadje  
19.00  Discozwemmen met  
 Korrel en Blaadje 

Dans mee op de spetterendste 

hits in het zwembad! 
 
20.30  Poolparty 

Kom jij ook gezellig chillen en 

feesten in het zwembad? 

 

 

Vrijdag 26 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  Buikglijden  
Glibber en glij jij het snelste! 
 
15:30  Flessenvoetbal 
Trap de flessen om! 
 
18.45 Ophaalparade met 

Korrel en Blaadje  
19.00  Minidisco met  
 Korrel en Blaadje 
Dans mee op de leukste 

camping hits! 
 

20.30  Minute to win it 

Is jou team de beste in 1 

minuut?! 

 

 

 

 

 

Donderdag 25 juli 
Vuur 

 
9.30 Ophaalparade  
10.00  Dansfestijn 
10.15 Proefjeslab 
Proefjes waarvan je het warm 

krijgt! 
 
13.30 De vloer is lava  

Kan jij niet getikt worden 
zonder dat je de vloer aan 
raakt?! 
 
15:30  De tikkende 

vragenvuur bom 
Beantwoord alle vurige vragen 

snel! Anders wordt je kletsnat! 
 
18.45 Ophaalparade met 

Korrel en Blaadje  

19.00  Kampvuurfeest 
met Korrel en Blaadje! + 
Diploma uitreiking  
 
20.30  Kampvuur 12+ 
 

 

 

 


