Het is Pinksteren! Dit weekend is er weer
te gekke animatie, verzorgd door de
Uitblinkers van WAU!

Om 9.30 en om 18.30 komen we langs de
veldjes om je op te halen, zorg je dat je klaar
staat?

Zoals je misschien wel weet zijn Aartje en Suus
bij Recreatiepark Het Genieten van de partij!
Je zult ze regelmatig tegen komen. Er is ook
een speciale Felicitatiedienst. Mocht je op de
camping jarig zijn, geef dit dan even door aan
het animatieteam dan komen Aartje en Suus
op jouw verjaardag!

Willen jullie alle toiletrollen, doosjes en glazen
bewaren voor de knutsel club?

Bij slecht weer of onvoldoende deelname wordt
er altijd een vervangende activiteit
georganiseerd

Zaterdag 19 mei
9.30 uur Ophaalparade en Dansfestijn
Ga jij ook met ons mee? De ophaalparade brengt ons
naar het dansfestijn. Dan worden we daar lekker met
elkaar wakker! Kom je ook?
10.15 uur Knutselclub
We maken een handenboom
14.00 uur Schminken en welkomspellen
Wat wil je worden? Laat je schminken en
speel mee met leuke spellen. Leer alvast
de namen van alle kinderen kennen
16.00 uur Kinderbingo
Met te gekke prijzen voor kinderen
18.30 uur Ophaalparade

19.00 uur Suus en Aartje Show
Maak kennis met Aartje en Suus

20.30 uur Rôpe Parcours
Het is pikkedonker…. Durf jij het parcours te lopen?

Alle binnen activiteiten vinden plaats in de
Twinkelruimte. Hier verzamelen we ook
voordat we beginnen met de activiteit.
Veel plezier op de camping en tot ziens bij
onze activiteiten! Dag doeg doei!
Het WAU! animatieteam

Zondag 20 mei
9.30 uur Ophaalparade
10.00 uur Dansfestijn
10.15 uur Knutselclub
Lampionnen knutselen
14.00 uur Op avontuur met Aartje
Aartje neemt je mee op reis en speurt naar sporen
16.00 uur Levend bingo
Zonder prijzen maar wel echte bingo
18.30 uur Ophaalparade
19.00 uur Theater met Aartje en Suus
Aartje weet nog wel iets wat Suus niet weet

20.30 uur Lampionnentocht
We lopen met de zelfgemaakte lampionnen over de
camping. Willen de papa’s en mama’s ook een
magisch lichtje buiten aan zetten?

Maandag 21 mei
9.30 uur Ophaalparade
10.00 uur Dansfestijn
10.15 uur Knutselclub
Vogelvoeten
14.00 uur Flessenvoetbal
Je kunt je fles beschermen of juist proberen de
andere flessen om te krijgen
16.00 uur Levend galgje
Hopelijk niet aan de strop

