
  

  

 

 

 

 

  

 

 

Het is zomer! 
27 juli – 2 augustus  

Deze week is er weer te 

gekke animatie, verzorgd 

door de Uitblinkers van 

WAU! 

 

Deze week is extra 

bijzonder omdat we een 

thema hebben: 

Smulfeest  

 

Blaadje is deze week jarig 

en Korrel wil haar 

verrassen! Omdat Blaadje 

van smullen houdt gaan we 

deze week van alles met 

eten doen! Op Woensdag 

gaan we voor onze papa’s 

en mama’s koken! EN 

Donderdag geven we een 

verjaardagshow voor 

Blaadje! Doen jullie ook 

mee?! 

 

 

 

 

 

 

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  
 
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 
We gaan weer knutselen? Wat 
wil je maken? Je mag het zelf 
weten!! 
 

13.30 Schminken  
Wat voor iets smakelijks laat jij 
je schminken?! 
  
15:30  Familie snoeptocht 
We gaan op snoepjestocht! 
Neem je hele familie mee! 

 

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 Levend weerwolven 

Iedereen is in paniek! Help jij 
de weerwolven te verjagen?! 

 

           

 

Dinsdag  

 
 
9.30 Ophaalparade  
10.00  Dansfestijn 

10.15 Knutselclub 
We maken de menukaart! Help 

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

 
15:30  Oberen 
Ben jij net zo goed als een 
echte ober?! 
 
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  Chef en co 

Een smakelijke spelshow! Doe je 
mee?! 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Maandag  
 
9.30 Ophaalparade  
10.00  Dansfestijn 
10.15 Knutselclub 
We gaan uitnodigingen maken 
voor het etentje van woensdag! 

 
13.30 Eetspel 
Doe je mee met dit smakelijke 
spel?! 
  
15:30  Verdwenen lolly’s 
Er zijn lolly’s verdwenen! Help 

jij zoeken?! 
 
18.45 Ophaalparade met 

Korrel en Blaadje  
19.00  Theater met  
 Korrel en Blaadje 
Kom kijken naar weer een 

smakelijk verhaal! 
 
20.30  Smikkelen en 

smokkelen 

Ben jij de beste smokkelaar? Dat 
wordt smullen! 

 

 

 

Zondag 
 
Vandaag is het animatieteam 
een dagje vrij, maar morgen 

zijn we weer van de partij! 
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Woensdag  
 
9.30 Ophaalparade  
10.00  Dansfestijn 
10.15 Knutselclub 

We gaan placemats maken! 
 

13.30 Voorbereiden voor 
camping culinair  

Help je mee?! 
 
15:30  Voorbereiden voor 

camping culinair  
Help je mee?! 
 

19.00  Camping culinair 

De kinderen gaan het eten 

maken! Eet u mee?! 
 

 

 

Vrijdag 
 
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  Koekjesspel  
Dat wordt smullen! 
 
13.30 Levend Bingo  
Zoek alles en roep als eerste 
Bingo!!! 
 

18.45 Ophaalparade met 
Korrel en Blaadje  

19.00  Minidisco met  
 Korrel en Blaadje 

Swing lekker mee op de leukste 
camping hits 

 
20.30  Supermarktspel 

Weet jij wat alles is?! 

 

 

 

Donderdag  
Blaadjes verjaardag! 

 
9.30 Ophaalparade  
10.00  Dansfestijn 
10.15 Knutselclub 
We maken een cadeautje voor 

Blaadje 
 
13.30 Verjaardagspellen  

Doe je ook mee met deze 
feestelijke spelletjes?! 
 
15:30  Oefenen voor de 

verjaardagshow 
We geven vanavond een show 
voor Blaadje! Doe je ook mee?! 

 
18.45 Ophaalparade met 

Korrel en Blaadje  

19.00  Verjaardagshow 
voor Blaadje 
+Diploma uitreiking  

Komt dat zien komt dat zien! 
 

 

 

 

 


