
  

  

 

 

 

 

  

 

 

Het is Zomer!  

10 – 17 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: 

Zomerse kriebels 

 

Korrel en Blaadje hebben 

last van een soort kriebels. 

Maar wat voor kriebels zijn 

het?  

Help jij Korrel en Blaadje 

om er achter te komen? 

 

 

 

 

 

 

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 10 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 Zandkastelen 

bouwen 
Vandaag gaan we zandkastelen 
bouwen! Helpen jullie mee met 
een geweldig 

zandkastelendorp?! 
 
13.30 Schminken  
Wat voor iets zomers laat jij je 
schminken?! 
  
15:30  Welkomspellen 

Wie is er op de camping? Bij 

deze gezellige spelletjes kan je 
nieuwe vriendjes leren 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 Weerwolven 
De hele camping is in paniek! 
Help jij de Weerwolven uit te 
roeien?! 
 

           

 

Dinsdag 13 augustus 

 
 
9.30 Ophaalparade  
10.00  Dansfestijn 

10.15 Knutselclub 
Vandaag maken we 

vriendschapsarmbandjes! Voor 
wie maak jij er 1?! 
 
13.30 Moestuintjes  
We gaan naar de moestuintjes! 

Gaan jullie ook mee?! 
 
15:30  Kunstenaars-

experiment 
Maken wij met z’n allen het 
mooiste schilderij?! 

 
18.45 Ophaalparade  
19.00  Voorleesavontuur 

Zijn jullie klaar voor weer een 
hilarisch avontuur rond het 
avonduur?! 
 

20.30  Poortjesvoetbal 

Bescherm je eigen en scoor bij 
de rest! 

 

 

 
 

 
 

 
 

Maandag 12 augustus 
 
9.30 Ophaalparade  
10.00  Dansfestijn 
10.15 Knutselclub 
Vandaag knutselen we onze 
handen voor een warm welkom! 

 
13.30 Postbodespel  
Krijg jij alle post bij de goeie 
brievenbus?! 
  
15:30  De tikkende 

watertijdbom 

Beantwoord de vragen zo snel 
mogelijk! Ben je te laat, dan 
ben je kleddernat! 
 
18.45 Ophaalparade met 

Korrel en Blaadje  
19.00  Theater met  

 Korrel en Blaadje 
Wat is nou die jeuk? Is het 
soms een beestje wat ons 
plaagt?  
 
20.30  Wie ben ik 

Kan jij het snelste raden wie of 
wat je bent?! 

 

 

Zondag 11 augustus 
 
Vandaag is het animatieteam 
een dagje vrij, maar morgen 

zijn we weer van de partij! 
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Woensdag 14 augustus 
 
9.30 Ophaalparade  
10.00  Dansfestijn 
10.15 Knutselclub 
Vandaag maken we een 

zomerse bril! 

 
13.30 Brillenvoetbal  
Neem de bril die je vanmorgen 
hebt gemaakt mee! We gaan er 
mee voetballen! 

 
15:30  Water en vuur 
Wie niet snel is moet heel erg 
slim zijn! 
 
18.45 Ophaalparade met 

Korrel en Blaadje  

19.00  Theater met  
 Korrel en Blaadje 
Wat zijn die kriebels nou? Zijn 

het soms kriebels van 
verliefdheid?! 
 
20.30  Lama moordspel 

Wie, waar en met welk wapen? 

Geef jij het goed door?! 

 

 

Zaterdag 17 augustus 
 
9.30 Ophaalparade  
10.00  Dansfestijn 
10.15 Knutselclub 
We maken een fotolijstje met je 

leukste herinnering aan de 

zomer! 
 
13.30 Mega tikspektakel  
Doe mee met de leukste 
tikspellen! 

 
15:30  Afscheidsspelletjes 
Het is alweer de laatste dag 
van de vakantie, we gaan nog 1 
keer de leukste spelletjes doen! 
 
18.45 Ophaalparade met 

Korrel en Blaadje  
19.00  Afscheidstheater met 

Korrel en Blaadje  

Het laatste avontuur deze 
zomer! We nemen afscheid en 
je kan op de foto! 

 

 

 

 

Donderdag 15 augustus 
 
9.30 Ophaalparade  
10.00  Dansfestijn 
10.15 Knutselclub 
Vandaag maken we een 
vakantiekaart, naar wie stuur jij 

hem op?! 
 
13.30 Picknick met Korrel en 

Blaadje  
Neem je lunchpakketjes mee, 
we gaan gezellig met z’n allen 
picknicken! 

 
15:30  Rond de tafel 
Ping en pong jij gezellig mee?! 
 
18.45 Ophaalparade met 

Korrel en Blaadje  

19.00  Diploma uitreiking  
Komen we er dan eindelijk 

achten wat die kriebels zijn?! Je 
krijgt een diploma en mag op de 
foto met Korrel en Blaadje! 
 
20.30  Smokkelspel 

Ben jij de beste smokkelaar van 

heel Uden?! 

 

 

 

Vrijdag 16 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  Kwallenballen  
Rugby maar dan net anders! 

 
15.30  Flessen voetbal  
Houden jij en je fles het het 
langste vol?! 
 
18.45 Ophaalparade met 

Korrel en Blaadje  

19.00  Minidisco met 
 Korrel en Blaadje 

Swingen jullie mee op de 
grootste camping-hits?! 
 
20.30 Kampvuur 

Gezellig chillen bij het 
kampvuur! Chill je ook mee?! 
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