Sprokkeltijd

Vrijdag 13 t/m 20 juli

Entertainment Programma

Vrijdag 13 juli
10.00 - 10.45 uur

Zaterdag 14 juli

Magische Elfjes & Ondeugende Beren 09.30 - 10.15 uur

Magische Kliederclub

Sprokkelplaats Chaosbal

Wil jij net zo tof als Tati zijn, of net zo wijs als Kabor? Dan kun je vandaag ook nog op
ze gaan lijken! Vandaag knutselen we namelijk onze eigen Tati of Kaborhoed!

Sprookjes Welkom

Sprokkelplaats plein Magische Kliederclub

Een aantal Sprookjesvrienden wensen je van harte welkom op het
mooiste plekje! Laat je sprookjesachtig schminken en speel de
leukste spelletjes! Tijdens deze middag kun je ook een toffe Glittertattoo laten
zetten voor het goede doel!

Bumpie's Stoet

Magische Elfjes & Ondeugende Beren

Sprokkelplaats

De knutsel van deze ochtend is drakengaaf! We maken namelijk onze eigen
droesempet! Die wil toch iedereen!

Iedereen 11.15 - 12.00 uur

16.45 - 17.00 uur

Sportveld

Vandaag is het tijd voor een knotsgekke sport! We spelen chaosbal! Dat is voetbal
maar dan totaal anders! We spelen namelijk met allemaal verschillende ballen.

Iedereen 10.00 - 10.45 uur

13.30 - 15.30 uur

Stoere Draken & Buddy's

Start Bumpiehaltes Buddy's Knutselclub

Stoere Draken & Buddy's

Sprokkelplaats

Iedere dag worden alle kids opgehaald voor een nieuw avontuur! Bumpie en één
Drakengaaf! Vandaag is iedereen net zo stoer als Droesem, met onze zelfgemaakte
van de Sprookjesvrienden komen van achter de camping naar het theater toe in een droesempet! Kom jij ook knutselen?
lange stoet, verzamel snel bij de Bumpiehalte en loop en dans mee, op weg naar een
nieuw avontuur.
17.00 - 17.30 uur

Iedereen 13.30 - 14.15 uur

Knuffeltheater

Sprokkelplaats Kwalleballen

Iedere dag beleven de Sprookjesvrienden een super leuk en spannend avontuur! Ga
je mee op avontuur?

Sprokkelplaats Sprookjespicknick

Sprookjes Disco
Swing lekker het weekend in met de Sprookjesdisco. We dansen
vanavond na het avontuur op de leukste sprookjeshits.

19.15-19.30 uur

Bumpie's Stoet

Elfenvijver

Vanmiddag is het weer een kliederboel op het strand van de Elfenvijver! We spelen
namelijk kwalleballen! Trek je oude kleding of zwemkleding aan want je kan nat en
vies worden! We verzamelen bij de Elfenvijver.

Iedereen 14.30 - 15.00 uur

aansluitend

Stoere Draken & Buddy's

Magische Elfjes & Ondeugende Beren

Elfenvijver

Het is lekker weer, en de picknickmand staat klaar! Ga jij gezellig mee picknicken? Bij
de Elfenvijver lezen we een verhaaltje voor en spelen we een leuk spelletje! We
verzamelen bij de Elfenvijver.
Iedereen 16.45 - 17.00 uur

Iedereen

Start Bumpiehaltes Bumpie's Stoet

Start Bumpiehaltes

Iedere dag worden alle kids opgehaald voor een nieuw avontuur! Bumpie en één
van de Sprookjesvrienden komen van achter de camping naar het theater toe in een
lange stoet, verzamel snel bij de Bumpiehalte en loop en dans mee, op weg naar een
nieuw avontuur.

Iedere dag worden alle kids opgehaald voor een nieuw avontuur! Bumpie en één van
de Sprookjesvrienden komen van achter de camping naar het theater toe in een
lange stoet, verzamel snel bij de Bumpiehalte en loop en dans mee, op weg naar een
nieuw avontuur.

19.30 - 20.00 uur

Iedereen 17.00 - 17.30 uur

Iedereen

Knuffeltheater

Sprokkelplaats Knuffeltheater

Sprokkelplaats

De zaal zit vol, we hebben lol! Het moet niet langer blijven duren.. Kom maar op met Het zonnetje schijnt en al je favoriete sprookjesvrienden staan weer te trappelen
dat avontuur! Sprook je mee? Na het avontuur gaan de voetjes van de vloer tijdens voor een nieuw avontuur! Zit jij al klaar? Na het avontuur gaan de voetjes van de
de Sprookjesdisco!
vloer tijdens de Sprookjesdisco!
aansluitend

Sprookjes Disco

Iedereen 19.15 - 19.30 uur

Iedereen

Sprokkelplaats Bumpie's Stoet

Start Bumpiehaltes

Swing lekker het weekend in met de Sprookjesdisco. We dansen
vanavond na het avontuur op de leukste sprookjeshits.

20.30 - 21.30 uur

Heldhaftige Weerwolven

Iedere dag worden alle kids opgehaald voor een nieuw avontuur! Bumpie en één van
de Sprookjesvrienden komen van achter de camping naar het theater toe in een
lange stoet, verzamel snel bij de Bumpiehalte en loop en dans mee, op weg naar een
nieuw avontuur.
Buddy's 19.30 - 20.00 uur

Iedereen

Elvenvijver Knuffeltheater

Sprokkelplaats

Buddy heeft een tof spel vol spanning voor jullie bedacht, kom je ook mee doen?
Hopelijk wordt je niet opgegeten door weerwolven! Vergeet je buddycard niet! We
verzamelen bij de Elvenvijver.

Het zonnetje schijnt en al je favoriete sprookjesvrienden staan weer te trappelen
voor een nieuw avontuur! Zit jij al klaar? Na het avontuur gaan de voetjes van de
vloer tijdens de Sprookjesdisco!
20.30 - 21.30 uur

Jongens tegen de meisjes

Buddy's

Sprokkelplaats

Vanavond is het zover, de strijd tussen de jongens en de meisjes! Wie zijn het slimst?
Wie zijn het sterkt? En wie wordt de winnaar? Vergeet je Buddycard niet want het is
alleen voor de Buddy's!

Ben jij 8 jaar of ouder? Dan heb je bij de receptie een
Buddycard gekregen. Neem deze dan mee naar de
activiteiten speciaal voor de Buddy's!
Let op! Deze spellen kunnen wat moeilijker of
spannender zijn!
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Zondag 15 juli
09.30 - 10.15 uur

Buddy's Bootcamp

Maandag 16 juli

Stoere Draken & Buddy's 09.30 - 10.15 uur

Sportveld Avontuurlijk Peekaboo

Bereid je voor op een ochtend waarbij uitslapen en rustig aan doen niet aan de orde
is, vanochtend nemen 2 teams het tegen elkaar op in stoere spellen en opdrachten!
We verzamelen bij de Sprokkelplaats.
11.15 - 12.00 uur

Zandkastelen wedstrijd

12.00 uur

Sprokkeltheater Club Audities

Iedereen 10.00 - 10.45 uur

Rariteitentocht

6+ jaar

Rariteitentocht

Bumpie's Stoet

Sprokkelplaats

Sprokkelplaats Uitnodigingen Chaos

Sprokkelplaats

Stoere Draken & Buddy's

Sprokkelplaats

De uitnodigingen voor het Botterfeest zijn verkeerd bezorgd! En vandaag helpen we
om alle uitnodigingen goed te bezorgen! Maar er ligt wel gevaar op de loer! We
verzamelen bij de Sprokkelplaats.

Magische Elfjes & Ondeugende Beren 14.30 - 15.00 uur

Sprokkelplaats Onderwaterwereld

Magische Elfjes & Ondeugende Beren

Sprokkelplaats

Vandaag beleven we wel een heel bijzonder avontuur, want we bezoeken de
onderwaterwereld! We beleven de leukste avonturen en spelen de leukste spelletjes
diep in de zee!

Iedereen 15.00 - 18.00 uur

Start Bumpiehaltes Theaterbuffet

Het Entertainmentteam gaat bij het zwembad op zoek naar de sterkste,snelste en
beste papa van de camping! Denk jij dat jouw papa de beste van deze wedstrijd is?
Geef hem dan snel op bij het zwembad!

Stoere Draken & Buddy's

Het Botterfeest is alleen voor alle botteriken met een Botterding, en daarom maken
we vandaag ons eigen Botterding!

Stoere Draken & Buddy's 13.30 - 14.15 uur

Er zijn allemaal rare dingen gevonden op het mooiste plekje! Kom jij helpen met
zoeken wat de Botterbaas nu weer heeft gedaan? We verzamelen bij de
Sprokkelplaats
16.45 - 17.00 uur

11.15 - 12.00 uur

Sprokkelplaats Buddy's Knutselclub

De Botterbaas heeft geprobeerd om het mooiste plekje minder mooi te maken, en
heeft allemaal rare dingen uitgehaald! Help jij mee zoeken wat er allemaal te vinden
is? We verzamelen bij de Sprokkelplaats.
14.30 - 15.00 uur

Magische Elfjes & Ondeugende Beren

Voor het grote Botterfeest hebben we natuurlijk wel ons eigen Botterding nodig,
anders mogen we niet binnen! Kom snel je Botterding maken in de Sprokkelplaats.

Wil je graag mee spelen in de Sprokkel Theater Club voorstelling van aanstaande
donderdag en ben je 6 jaar of ouder? Kom dan op 12.00 uur naar de Sprokkelplaats
voor de audities! We reperteren op dinsdag en donderdag middag! Werk je liever
mee aan het decor? Dat kan natuurlijk ook!
13.30 - 14.15 uur

Elfenvijver

Het is tijd voor een hele apare versie van verstoppertje! Namelijk Peekaboo, een
Amerikaanse versie waarbij de regels totaal anders zijn! We verzamelen bij de
Elfenvijver en lopen samen naar het speelbos!

Elfenvijver Magische Kliederclub

Neem je schepje en emmertje maar mee want het is vandaag zandkastelen
wedstrijd! Bouw jij mee aan het mooiste zandkasteel? Dit beloofd een super
ochtend te worden! We verzamelen bij de Elfenvijver.

Stoere Draken & Buddy's

Iedereen

Kasteeltuin

Reserveer snel uw tafel bij de Receptie en geniet van een heerlijk buffet
samen met Hannah de Heldhaftige en Droesem de Draak!
Geniet van al het lekkers tijdens een vrolijk en gezellige Dinnershow! Bij genoeg
reserveringen is er ook een Theaterbuffet op dinsdag!

17.00 - 17.30 uur

Iedereen 16.45 - 17.00 uur

Iedereen

Knuffeltheater

Sprokkelplaats Bumpie's Stoet

Start Bumpiehaltes

Om de toverlantaarn aan te steken moeten we eerst 7 stappen zetten, tel je mee?
1,2,3,4,5,6,7!!

Iedere dag worden alle kids opgehaald voor een nieuw avontuur! Bumpie en één van
de Sprookjesvrienden komen van achter de camping naar het theater toe in een
lange stoet, verzamel snel bij de Bumpiehalte en loop en dans mee, op weg naar een
nieuw avontuur.

19.15 - 19.30 uur

Iedereen 17.00 - 17.30 uur

Iedereen

Bumpie's Stoet

Start Bumpiehaltes Knuffeltheater

Sprokkelplaats

Iedere dag worden alle kids opgehaald voor een nieuw avontuur! Bumpie en één
Wie wordt er vandaag uitgekozen als tovenaar of toverfee? En wie gaat er worden
van de Sprookjesvrienden komen van achter de camping naar het theater toe in een opgetoverd? We beleven weer een nieuw avontuur! Zit jij al klaar?
lange stoet, verzamel snel bij de Bumpiehalte en loop en dans mee, op weg naar een
nieuw
19.30 -avontuur.
20.00 uur
Iedereen 19.15 - 19.30 uur
Iedereen

Knuffeltheater

Sprokkelplaats Bumpie's Stoet

Om de toverlantaarn aan te steken moeten we eerst 7 stappen zetten, tel je mee?
1,2,3,4,5,6,7!!

Start Bumpiehaltes

Iedere dag worden alle kids opgehaald voor een nieuw avontuur! Bumpie en één van
de Sprookjesvrienden komen van achter de camping naar het theater toe in een
lange stoet, verzamel snel bij de Bumpiehalte en loop en dans mee, op weg naar een
nieuw avontuur.
19.30 - 20.00 uur

Iedereen

Knuffeltheater

Sprokkelplaats

Wie wordt er vandaag uitgekozen als tovenaar of toverfee? En wie gaat er worden
opgetoverd? We beleven weer een nieuw avontuur! Zit jij al klaar?
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Dinsdag 17 juli
10.00 - 10.45 uur

Botterikentraining

Woensdag 18 juli

Magische Elfjes & Ondeugende Beren 09.00 - 09.45 uur

Het Botterfeest komt steeds dichterbij, maar nu moeten we er nog voor zorgen dat
we echte Botteriken zijn! Kom jij ook naar de Botterikentraining?
11.15 - 12.00 uur

Botterikenochtend

Magische Elfjes & Ondeugende Beren

Sprokkelplaats Spetterpret

Binnenzwembad

Heerlijk wakker worden in het water! Deze ochtend beginnen we de dag vol
spetterpret! Kom jij mee spelen met de leukste waterspelletjes?

Stoere Draken & Buddy's 10.00 - 10.45 uur

Magische Elfjes & Ondeugende Beren

Sprokkelplaats Kliederochtend

Sprokkelplaats

Hoe wordt je eigenlijk een echte Botterik? Daar moet je verschillende dingen voor
doen! En dat gaan we tijdens deze Botterikenochtend leren!

Als echte Botterik moet je altijd alles in de gaten kunnen houden! En daarom maken
wij vandaag onze eigen verrekijker!

11.00,12.00 & 13.30 uur
Iedereen
Huifkartocht
Parkeerplaats
Maak je vakantie compleet met een ritje in de Huifkartocht!
Samen met één van de Sprookjesfiguren gaan we de omgeving van
de Sprookjescamping ontdekken, een leuke activiteit voor het hele gezin!
Voor meer informatie en het reserveren van kaartjes kunt u terecht bij de Receptie.

11.15 - 12.00 uur

13.30 - 14.15 uur

Waterpolo

Knuffelmiddag

Sprokkelplaats

Morgen staat er weer een speurtocht op het programma, en dat betekend dat we
goed en ver moeten kunnen kijken! Daarom maken we vandaag onze eigen
verrekijker!

Buddy's 12.00 - 15.00 uur

Iedereen

Buitenzwembad Pannenkoekenmiddag

Sportief in het zwembad! Vandaag hebben we een super spannende sportwedstrijd!
We gaan waterpolo spelen! Let op! We spelen waterpolo in het grote zwembad dus
een zwemdiploma is verplicht! We verzamelen bij het zwembad!
14.30 - 15.00 uur

Stoere Draken & Buddy's

Buddy's Knutselclub

Kasteelkeuken

Hou je bord goed in de gaten want het is pannenkoekenmiddag en dat weet Bumpie!
Let dus extra goed op dat Bumpie de pannenkoeken niet van je bord eet! Reserveer
je tafel bij de Receptie en geniet van zoveel pannenkoeken als je maar wil!

Magische Elfjes & Ondeugende Beren 13.00 - 16.00 uur

Sprokkelplaats Magisch Pleinfestijn!

Vanmiddag is het weer knuffeltijd! Bumpie de beer neemt wat Sprookjesvrienden
mee en we gaan een leuk verhaaltje voorlezen, spelen wat spelletjes en je kan je
laten schminken!

Iedereen

Sprokkelplaats Plein

Het is weer één groot feest bij de Sprokkelplaats want we hebben een super leuk
Pleinfestijn voor je georganiseerd! Speel leuke spelletjes, dans mee tijdens de
KidsDisco, zing mee met het Sprookjesconcert, laat je schinken of laat een
Glittertattoo zetten voor het goede doel!

16.45 - 17.00 uur

Iedereen 16.45 - 17.00 uur

Iedereen

Bumpie's Stoet

Start Bumpiehaltes Bumpie's Stoet

Start Bumpiehaltes

Iedere dag worden alle kids opgehaald voor een nieuw avontuur! Bumpie en één
van de Sprookjesvrienden komen van achter de camping naar het theater toe in een
lange stoet, verzamel snel bij de Bumpiehalte en loop en dans mee, op weg naar een
nieuw avontuur.

Iedere dag worden alle kids opgehaald voor een nieuw avontuur! Bumpie en één van
de Sprookjesvrienden komen van achter de camping naar het theater toe in een
lange stoet, verzamel snel bij de Bumpiehalte en loop en dans mee, op weg naar een
nieuw avontuur.

17.00 - 17.30 uur

Iedereen 17.00 - 17.30 uur

Iedereen

Knuffeltheater

Sprokkelplaats Knuffeltheater

Sprokkelplaats

We zetten 7 stappen richting de toverlantaarn zodat het avontuur echt kan
beginnen. Simsalabim, Simsalabijn ik zeg je verschijn!

De tijd is daar, we zitten klaar het moet niet langer blijven duren!
Kom maar op met het avontuur! Sprook je mee?

19.15 - 19.30 uur

Iedereen 19.15 - 19.30 uur

Iedereen

Bumpie's Stoet

Start Bumpiehaltes Bumpie's Stoet

Start Bumpiehaltes

Iedere dag worden alle kids opgehaald voor een nieuw avontuur! Bumpie en één
van de Sprookjesvrienden komen van achter de camping naar het theater toe in een
lange stoet, verzamel snel bij de Bumpiehalte en loop en dans mee, op weg naar een
nieuw avontuur.

Iedere dag worden alle kids opgehaald voor een nieuw avontuur! Bumpie en één van
de Sprookjesvrienden komen van achter de camping naar het theater toe in een
lange stoet, verzamel snel bij de Bumpiehalte en loop en dans mee, op weg naar een
nieuw avontuur.

19.30 - 20.00 uur

Iedereen 19.30 - 20.00 uur

Iedereen

Knuffeltheater

Sprokkelplaats Knuffeltheater

Sprokkelplaats

We zetten 7 stappen richting de toverlantaarn zodat het avontuur echt kan
beginnen. Simsalabim, Simsalabijn ik zeg je verschijn!

20.30 - 21.30 uur

Nachtwacht

De tijd is daar, we zitten klaar het moet niet langer blijven duren!
Kom maar op met het avontuur! Sprook je mee?

Stoere Draken & Buddy's 20.30 uur

Sprokkelplaats Gezellige Familie avond: Bingo

Onderweg naar het Sprookjesmuseum is een vrachtwagen dure schilderijen
verloren, en nu liggen er Botteriken op de loer die ze willen stelen! Help jij mee om
ze veilig terug te brengen?

Iedereen

Sprokkelplaats

Om 20.30 uur openen de deuren van de Sprokkelplaats voor de gezelligste avond van
de week! Het is weer Bingo tijd.. Koop uw bingokaarten bij de deur voor maar €6,- en
wie weet gaan jullie wel naar huis met de Hoofdprijs!
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Donderdag 19 juli
10.00 - 10.45 uur

Botteriken Speurtocht

Vrijdag 20 juli

Magische Elfjes & Ondeugende Beren 10.00 - 10.45 uur

Ga jij mee op zoek naar de schat van de Botterbaas? Wat zou het zijn? Geld of
misschien wel goud? We verzamelen bij de Sprokkelplaats.Vergeet je verrekijker
niet!
11.15 - 12.00 uur

Botteriken Mysterie

Magische Elfjes & Ondeugende Beren

Sprokkelplaats Magische Kliederclub

Sprokkelplaats

Wie wil er nu geen prins of prinses zijn voor één dag? Vandaag kan het want we
maken ons eigen sprookjes kroontje! Kom snel naar de Sprokkelplaats en knutsel
koninklijk mee!

Stoere Draken & Buddy's 11.15 - 12.00 uur

Stoere Draken & Buddy's

Sprokkelplaats Buddy's Knutselclub

Sprokkelplaats

De schatkaart van de botterbaas is in stukken verspreid over de camping! Zo kunnen Vandaag mag iedereen zich koninklijk gedragen want we zijn prins en prinses voor
we natuurlijk de schat nooit vinden! Help jij mee zoeken? Vergeet je verrekijker niet! één dag met ons eigen kroontje!
11.15 - 12.00 uur

Huttenbouwen

Stoere Draken & Buddy's 13.30 - 15.30 uur

Elfenvijver Sprookjes Welkom

Als echte Botterik moet je natuurlijk overal kunnen slapen, want je weet nooit waar
het botterschip stopt! Daarom gaan we vandaag onze eigen hutten bouwen in het
bos! We verzamelen bij de Elfenvijver!
14.00 - 15.00 uur

Ruilmiddag

Iedereen

Sprokkelplaats plein

Een aantal Sprookjesvrienden wensen je van harte welkom op het
mooiste plekje! Laat je sprookjesachtig schminken en speel de
leukste spelletjes! Tijdens deze middag kun je ook een toffe Glittertattoo laten zetten
voor het goede doel!

Iedereen 16.45 - 17.00 uur

Iedereen

Sprokkelplaats Bumpie's Stoet

Start Bumpiehaltes

Ben jij nog steeds op zoek naar die ene sticker zodat je het stickerboek vol hebt?
Dan heb je vanmiddag eindelijk de kans om de juiste sticker te vinden! Vanmiddag is
het ruilmiddag! Kom snel naar de Sprokkelplaats en kom gezellig stickers ruilen! Ook
zijn er leuke spelletjes te doen!

Iedere dag worden alle kids opgehaald voor een nieuw avontuur! Bumpie en één van
de Sprookjesvrienden komen van achter de camping naar het theater toe in een
lange stoet, verzamel snel bij de Bumpiehalte en loop en dans mee, op weg naar een
nieuw avontuur.

16.45 - 17.00 uur

Iedereen 17.00 - 17.30 uur

Iedereen

Bumpie's Stoet

Start Bumpiehaltes Knuffeltheater

Sprokkelplaats

Iedere dag worden alle kids opgehaald voor een nieuw avontuur! Bumpie en één
Iedere dag beleven de Sprookjesvrienden een super leuk en spannend avontuur! Ga
van de Sprookjesvrienden komen van achter de camping naar het theater toe in een je mee op avontuur?
lange stoet, verzamel snel bij de Bumpiehalte en loop en dans mee, op weg naar een
nieuw avontuur.
17.00 - 17.30 uur

Sprokkeltheater Club Theater

Iedereen Aansluitend

Vanavond sluiten wij het verhaal van deze week af met wel een heel bijzondere
show! Want vandaag spelen de kinderen van de Sprokkeltheaterclub mee!

19.15 - 19.30 uur

Bumpie's Stoet

Sprokkeltheater Club Theater

Sprokkelplaats

Swing lekker het weekend in met de Sprookjesdisco. We dansen
vanavond na het avontuur op de leukste sprookjeshits.

Iedereen 19.15-19.30 uur

Start Bumpiehaltes Bumpie's Stoet

Iedere dag worden alle kids opgehaald voor een nieuw avontuur! Bumpie en één
van de Sprookjesvrienden komen van achter de camping naar het theater toe in een
lange stoet, verzamel snel bij de Bumpiehalte en loop en dans mee, op weg naar een
nieuw avontuur.
19.30 - 20.00 uur

Iedereen

Sprokkelplaats Sprookjes Disco

Iedereen

Start Bumpiehaltes

Iedere dag worden alle kids opgehaald voor een nieuw avontuur! Bumpie en één van
de Sprookjesvrienden komen van achter de camping naar het theater toe in een
lange stoet, verzamel snel bij de Bumpiehalte en loop en dans mee, op weg naar een
nieuw avontuur.

Iedereen 19.30 - 20.00 uur

Iedereen

Sprokkelplaats Knuffeltheater

Sprokkelplaats

Vanavond sluiten wij het verhaal van deze week af met wel een heel bijzondere
show! Want vandaag spelen de kinderen van de Sprokkeltheaterclub mee!

Iedere dag beleven de Sprookjesfiguren een super leuk en spannend avontuur! Ga je
mee op avontuur?

Aansluitend

Sprookjes Disco

Iedereen

Sprokkelplaats

Swing lekker het weekend in met de Sprookjesdisco. We dansen
vanavond na het avontuur op de leukste sprookjeshits.

20.30 - 21.30 uur

Geheime Spionnenclub

Buddy's

Sprokkelplaats

Vanavond openen de deuren van de geheime spionnenclub! En alleen echte
spionnen mogen hier naar binnen. Heb jij het in je om een echte spion te zijn? De
geheime spionnenclub is alleen toegankelijk met een Buddycard!

