
  

  

 

 

 

 

  

 

 

Het is zomer! 
3 – 9 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: 

Het geheime land 

 

Korrel heeft een kaart 

gevonden in de duinen. Als 

Korrel er enthousiast over 

aan het vertellen is tegen 

Blaadje wil Blaadje deze 

kaart wel eens zien. Korrel 

zegt dat er wel een 

probleempje is.. De kaart 

lag vlakbij de zandloge van 

Korrel maar is door de wind 

weer verdwenen. Misschien 

is het wel een idee om 

samen met de kinderen de 

kaart te gaan zoeken! 

Helpen jullie 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 3 augustus 
 
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 
Knutsel je gezellig mee? Je 
mag vandaag zelf kiezen wat je 
gaat maken! 
 

13.30 Schminken  
Je kan je laten schminken! Wat 
wil jij worden?! 
  
15:30  Welkomspellen 
Wie zijn er allemaal op het 
park? Tijdens deze spelletjes 

leer je het animatieteam en 

nieuwe vriendjes 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 Levend weerwolven 
Het hele park is in paniek! Help 

jij de weerwolven te verjagen?! 
 

           

 

Dinsdag 6 augustus 

 
 
9.30 Ophaalparade  
10.00  Dansfestijn 

10.15 Knutselclub 
We gaan opzoek naar 

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

 
15:30  Blote voeten pad 
Wandel je mee? Je schoenen 
kunnen thuis blijven! 
 
18.45 Ophaalparade met 

Korrel en Blaadje  
19.00  Theater met  
 Korrel en Blaadje 

We gaan opzoek naar de schat! 
Zoek je mee?! 
 
20.30  Rond de tafel! 

Ping en pong je lekker mee? 
Taaaafelleeeeeeen!!! 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Maandag 5 augustus 
 
9.30 Ophaalparade  
10.00  Dansfestijn 
10.15 Knutselclub 
We maken een wereldbol! 
Knutsel je gezellig mee?! 

 
13.30 Te land ter zee en in 
de lucht  
Een super leuk spel met water! 
Dat wordt lachen! 
  
15:30  De vloer is lava  

Lukt het jou om niet getikt te 
worden? Je mag de grond niet 
raken! 
 
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  Bootcamp 

Ben jij super snel en sterk? Dan 
is dit echt iets voor jou! 
 

 

Zondag 4 augustus 
 
Vandaag is het animatieteam 
een dagje vrij, maar morgen 

zijn we weer van de partij! 



   

  

 

 

 

Woensdag 7 augustus 
 
9.30 Ophaalparade  
10.00  Dansfestijn 
10.15 Knutselclub 

We gaan hutten bouwen! 
 

13.30 Oost west thuis best  
Een speurtocht, kan jij de juiste 
plek vinden?! 
 
15:30  Bunkertrefbal 

Zoek dekking! 
 
18.45 Ophaalparade met 

Korrel en Blaadje  
19.00  Theater met  
 Korrel en Blaadje 

Kom je kijken naar weer een 
spannend avontuur met Korrel 
en Blaadje?! 
 

20.30  Kolonisten van Catan 

Wordt jouw team de Grootste 

Stam van Catan?! 

 

Vrijdag 9 augustus 
 
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  Crazy 33  
33 gekke opdrachten, kan jij ze 
allemaal uitvoeren?! 
 
15.30  Spetterbal  
Doe je ook gezellig mee met dit 
spetterende balspel?! 

 
18.45 Ophaalparade met 

Korrel en Blaadje  
19.00  Minidisco met  

 Korrel en Blaadje 
Discotijd! Gooi die voetjes maar 

van de vloer! 
 
20.30  Kampvuur 

Lekker kletsen en chillen bij de 

warmte van het vuur! 

 

 

Donderdag 8 augustus 
 
9.30 Ophaalparade  
10.00  Dansfestijn 
10.15 Knutselclub 
We gaan vandaag de hutten 

afmaken! 

 
13.30 Spel in de hutten  
We hebben super coole hutten 
gemaakt, vandaag gaan we er 
een spel in doen! 
 

15:30  De grote verhuizing 
We gaan verhuizen, probeer 
van alles 4 te krijgen! 
 
18.45 Ophaalparade met 

Korrel en Blaadje  

19.00  Kinderland + 

Diploma uitreiking  

We hebben ons eigen land van 
hutten gemaakt! Komt iedereen 
kijken?!  
 
20.30  Teenageparty  

Gezellig chillen met alle tieners 

van de camping! 
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