
 
Ook deze week is er weer te gekke animatie, 

verzorgd door de Uitblinkers van WAU!  

 
 

Zoals je misschien wel weet is ook Aartje Twinkel 

bij Oos Heem van de partij! Aartje zul je 

regelmatig tegen komen. Hij heeft ook een 

Felicitatiedienst. Mocht je op de camping jarig 

zijn, geef dit dan even door aan het Twinkelteam 

dan komt Aartje je feliciteren.  

 

 

Bij slecht weer of onvoldoende deelname wordt er 

altijd een vervangende activiteit georganiseerd. 
 

Om 9.30 en om 18.30 komen we langs de veldjes 

om je op te halen, zorg je dat je klaar staat? 

 

 
Zondag 20 augustus 
 
14.30 uur Welkomstparty met Schminken 
Leer iedereen kennen en kom je gezellig laten 
schminken! 

 
18.30 uur Bommeltje Parade 
Het bommeltje rijdt rond en komt alle kinderen ophalen 
voor het theater  
 

19.00 uur Suus en Aartje Show  
Maak kennis met Aartje Twinkel en 
Suus 
 
20.30 uur Dropping 

Laat je droppen en vind zo snel mogelijk de weg terug 
naar de camping. Bij terugkomst is er kampvuur met een 
kopje soep en stokbrood 
€ 2,- p.p.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willen jullie alle melkpakken, toiletrollen, doosjes 

en glazen bewaren voor de Twinkel knutsel 

club? We kunnen alles gebruiken!! 

 

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 Twinkelteam 

 

 

 

Maandag 21 augustus 

 
9.30 uur Twinkel Ophaalparade  
10.00 uur Dansfestijn 

10.15 uur Twinkel Knutselclub 
We knutselen waterschildpadden 
 
14.00 uur Vennbahn  
We leggen een stuk Vennbahn af, voor de echte 
fietsers onder ons 

 
18.30 uur Bommeltje Parade  
19.00 uur Zomer Theater 
Retteket we gaan nog niet naar bed het is theaterpret  
 
20.30 uur Gezinsbingo 

Komen jullie ook bingo spelen op het terras? 
 
 

 

 

Dinsdag 22 augustus 

 
9.30 uur Twinkel Fanfare  
10.00 uur Dansfestijn 

10.15 uur Twinkel Knutselclub 
We maken een ballonvis  
 
14.00 uur Zomertrefbal 
Welk team gaat er winnen? 
 
15.00 uur Moutainbike tocht  

€ 8,50 inclusief fietshuur 

€ 4,- wanneer je met je eigen fiets gaat 
 

18.30 uur Bommeltje Parade  
19.00 Zomer Disco 
Lekker los gaan met de leukste dansjes! 

 
20.30 uur Rope Parcours 
Durf jij in het donker te voelen naar waar je heen  
moet? 
 



 
 

 

 
Woensdag 23 augustus 

 
9.30 uur Twinkel Ophaalparade  
10.00 uur Dansfestijn 
10.15 uur Twinkel Knutselclub 
We maken de ballonvis af 
 

14.00 uur Summerball 
Met vele varianten  
 
18.30 uur Bommeltje Parade  
19.00 uur Diner met Aartje en Suus 
Lekker smullen met Aartje en Suus zonder papa en 

mama. € 4,75 
 
 
20.30 uur Minute to Win It 

Wat krijg jij binnen één minuut voor elkaar?  
  
 

 
Donderdag 24 augustus 

Gambia-dag! 
 
9.30 uur Twinkel Ophaalparade  
10.00 uur Dansfestijn 

10.15 uur Twinkel Knutselclub 
We maken een eigen vlotje, maar neem je daar zelf twee 
plastic flesjes voor mee?  
 
14.00 uur Zomerhonkbal 
Sla de bal tot aan de zon!   

 

18.30 uur Bommeltje Parade  
19.00 uur Zomer Theater 
Aartje en Suus beleven de gekste avonturen 
 
20.00 uur Ballonnen oplaten  
Koop een ballon voor maar € 1,50 en steun hierbij ons 

Gambia project. Wanneer iedereen een ballon heeft laten 
we ze tegelijk los 
20.30 uur Pony rijden  
Je kunt voor € 1,50 een ritje maken op één van de 
pony’s 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Vrijdag 25 augustus 

Diplomadag! 
 
9.30 uur Twinkel Ophaalparade  

10.00 uur Dansfestijn 
10.15 uur Twinkel Knutselclub 
We maken een verrekijker 
 
14.00 uur Tennis met Zomerse Kleren 
Heb je zelf een tennisracket? Neem maar mee 
 

15.00 uur Boogschieten 
2 uur durende activiteit waarbij je leert hoe je moet 
boogschieten. € 8,50 per persoon 
 
18.30 uur Bommeltje Parade  
19.00 uur Diploma-uitreiking en fotomoment met 

Aartje! 

Je krijgt een diploma van Aartje, je mag op de foto en 
we gaan dansen!  
Vergeet je stempelboekje niet!  
 
 

 

Zaterdag 26 augustus 
 

Vandaag is het animatieteam een dagje vrij, maar 
morgen zijn we er weer bij! 
 
 
 

 


