
 
Dit is het animatieprogramma. Deze week is 

extra bijzonder omdat we een thema hebben: 

En ze leefden nog lang en gelukkig… 
 
Er is veel onrust in het Magische Koninkrijk. De 

heks, die al eeuwen lang het Koninkrijk plaagt, 

wordt steeds enger en steeds gemener. Deze week 

leren de kinderen over de bewoners van het 
Magische Koninkrijk en kunnen ze een toverstaf 

maken om zicht tegen de heks te verdedigen. Alles 

wordt uiteindelijk duidelijk in de musical van deze 

week. Een strijd tussen goed en kwaad, maar wie 
wint er?   

 

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 6 augustus 
 

9.30 uur Twinkel Ophaalparade  

10.00 uur Dansfestijn 
10.15 uur Twinkel Knutselclub 

We maken de grootste magische sterrenregen! 

 
14.00 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 en het thema van deze week  
 

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 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 7 augustus 

 
9.30 uur Twinkel Ophaalparade  
10.00 uur Dansfestijn 

10.15 uur Twinkel Knutselclub  

We maken een decor voor de musical 
 

14.00 uur Audities/Repetitie Musical 

Iedereen mag en kan meedoen aan deze musical. Kom 
vanmiddag dan verdelen we de rollen  

 

18.30 uur Bommeltje Parade  
19.00 uur Sprookjes Theater 

Aartje en Suus beleven een magisch en bijzonder 

avontuur 

 
20.30 uur Gezinsbingo 

Komen jullie ook bingo spelen op het terras? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dinsdag 8 augustus 
 
9.30 uur Twinkel Ophaalparade  
10.00 uur Dansfestijn 

10.15 uur Twinkel Knutselclub  

Wat hoort er nog meer thuis in het sprookjesbos? Kom je 
ons helpen schilderen? 

 

14.00 uur Repetitie Musical 
We gaan weer oefenen!  

 

15.00 uur Moutainbike tocht  
€ 8,50 inclusief fietshuur 

€ 4,- wanneer je met je eigen fiets gaat 

 

18.30 uur Bommeltje Parade  
19.00 uur Sprookjes Theater 

Hoe staat het er voor met de heks? Wat voor nare 

plannen heeft ze nu weer? 
 

20.30 uur Sprookjesbal 

Dansen als echte sprookjes figuren op de leukste  
Muziek 

 

 

 
 

 

 

 

Woensdag 9 augustus 
 

9.30 uur Twinkel Ophaalparade   
10.00 uur Dansfestijn 

10.15 uur Twinkel Knutselclub  

Het kostuum voor de musical maken we zelf. Kom lekker 

knutselen 
 

14.00 uur Repetitie Musical 

Kom je oefenen? Vandaag weer wat meer als gisteren 
 

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 Sprookjesboek 

We missen bladzijden uit het boek, help je mee?  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 10 augustus 

Musical! 
 

9.30 uur Twinkel Ophaalparade  

10.00 uur Dansfestijn 

10.15 uur Twinkel Knutselclub 

We maken een belangrijk onderdeel voor vanavond, 
kom snel!  

 

14.00 uur Generale Repetitie 
Nu oefenen we alles achter elkaar, nog éénmaal zonder 

publiek 

 
18.00 uur Omkleden en Schminken 

Doe je mee in de musical? Wij helpen je met 

omkleden en je word geschminkt 
 

19.00 uur Musical 

De kinderen hebben de gehele week 

geoefend. Kom je kijken of de heks 

verslagen wordt?  

 
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 11 augustus 

Diplomadag! 
 
9.30 uur Twinkel Ophaalparade  

10.00 uur Dansfestijn 
10.15 uur Twinkel Knutselclub 

We maken een lampion voor de lichtjesavond 

 
14.00 uur Bezemrace 

Welke heks is het snelste?  

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  

Je krijgt een diploma, je mag op de foto en we gaan 

dansen! Vergeet je stempelboekje niet! 
 

20.30 uur Lichtjesavond 

Kom ook mee met de tocht over de camping om te zien 
hoe prachtig onze lichtjes zijn geworden. 

 

Zaterdag 12 augustus 

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

 

20.30 uur Summerparty 

Met DJ team The Force 


