
 
  

 Info over het treintje “De Pampel-Express” vind 
je bij het animatieteam en de sanitair gebouwen. 
 

ZATERDAG 8 JULI 
VRIJE DAG  
Vandaag ligt het Animatieteam een dagje in de zon. Morgen 
zijn ze er wederom! 
 
ZONDAG 9 JULI 
09.45 DANSPRET  
Gooi je armen los en zet je benen in de maat! Als dit niet 
swingend is, weet ik het niet meer. 
10.00 WELKOMSTSHOW MET RIKKIE  
Maak kennis met Rikkie! 
11.00 OLYMPISCH DORP INRICHTEN  EN OLYMPISCHE 
INSCHRIJVINGEN  
We gaan het Olympisch dorp inrichten voor de spelen gaan 
beginnen!  
13.00 OLYMPISCHE TRAINING   

Je gaat oefenen met je eigen land! Even flink bikkelen want 
vanavond worden de spelen geopend!  
15.00 BIG 5 GAME: VICKY'S MEGA TWISTER  
18.30 PAMPEL EXPRESS  
Hi, ha, ho theater begint zo! Alle kindertjes achteraan, dan 
kunnen we verder gaan! 
19.00 SCHATERTHEATER: WELKOM IN DE WERELD VAN 
DE OLYMPISCHESPELEN  
De Olympische spelen worden geopend vanavond! Kom jij 
ook je land vertegenwoordigen? Neem je ouders ook gezellig 
mee! 
20.00 QUIZHOPPEN 
Wie weet wat? Tijd voor een rondje quizen! 
 
 

MAANDAG 10 JULI 
09.45 DANSPRET  
Dansend de vakantie door, jij bent er toch ook weer bij? 
10.00 SPELINSTUIF  
We hebben weer allerlei leuke spelletjes. Kom je mee doen? 
10.30 OLYMPISCHE KLOK  
Wil jij ook een mooie klok voor in je tent of caravan?? Kom 
er vandaag dan eentje maken! 

11.00 KWALLEBALLEN  
Deins je er niet voor terug een beetje vies te worden en ben 
je wel in voor een leuk spel?  
13.00 ATLETIENKAMP  
Ben jij lenig, sterk, snel? Kortom: Ben jij sportief?? Dan is 
deze atletiekachtige tienkamp iets voor jou! 
15.00 BIG 5 GAME: RUDOLF'S DIERENTOCHT  
18.30 PAMPEL EXPRESS  
Ik zie je al staan! Je kunt er nog wel bij, we maken een 
lange rij!! 
19.00 SCHATERTHEATER  
Benieuwd wat de typetjes hebben beleefd? Kom kijken! 
EN OLYMPISCHE PRIJSUITREIKING   
Wie gaan er vandaag met de medailles er vandoor? Kom 
snel kijken!  
20.00 OLYMPISCH TAFELTENNISTOERNOOI  
Een sportieve activiteit voor iedereen die graag een balletje 
slaat. Neem als het kan je eigen batje mee! 
 
DINSDAG 11 JULI 
09.45 DANSPRET  
Heerlijk swingen op super leuke muziek! 
10.00 SPELINSTUIF  
Er staan weer verschillende spelletjes voor je klaar. Doe je 
gezellig mee? 
10.30 KIJKDOOS 
Heb jij misschien nog een mooie doos thuis? Neem die dan 
maar mee. Zo niet, dan hebben wij wel een oplossing hoor! 
13.00 RUGBY RONDE 
Een stoere competitie! Wie heeft er zin? Trek wel oude 
kleren aan! 
15.00 BIG 5 GAME: STERKER DAN EVERT 
Wie is er sterker? 
18.30 PAMPEL EXPRESS  
We gaan weer beginnen! 
19.00 SCHATERTHEATER  
Ook zin om lekker te lachen? Kom ook! 
20.00 OLYMPISCH VOETBAL  
We gaan verder met de spelen! Olympisch  
voetbal staat op het programma! 
21.00 CHECKPOINT 12+ 
Test het uit! 
 
 
 

Voor alle activiteiten verzamelen we bij de 
Knutselstal. Bij slecht weer of onvoldoende 
deelname wordt er altijd een vervangende activiteit 
georganiseerd. 

Zoals je misschien wel weet is ook Rikkie op de Pampel van 
de partij! Rikkie zul je regelmatig tegen komen, evenals zijn 
Veluwse Big 5 vrienden! Rikkie heeft ook een 
Felicitatiedienst. Mocht je op de camping jarig zijn, geef dit 
dan even door bij het animatieteam want wie weet komt 
Rikkie wel op jouw verjaardag 

 

Willen jullie alle melkpakken, toiletrollen, doosjes 
en glazen bewaren voor de knutselclub? We 
kunnen alles gebruiken!! 
 Info over het treintje “De Pampel-Express” vind 
je bij het animatieteam en de sanitair gebouwen. 
 
Veel plezier op de camping en tot ziens bij onze 
activiteiten! Groetjes van Rikkie!  



 

WOENSDAG 12 JULI 
09.45 DANSPRET  
We beginnen de dag met een vrolijke, muzikale work-out! 
10.00 SPELINSTUIF  
Kom je ook een leuk spelletje spelen? 
10.30 TROMMELS + MASKERS  
Kom je eigen trommel maken en zet daarbij je eigen masker 
op! 
11.00 TREFBAL   
Gooi jij de bal snel raak of loop jij hem mis? Zorg in beide 
gevallen dat je dit gave spel echt niet mist! 
13.00 SPETTERSPELEN   
Heb jij een zwemdiploma? Gooi jezelf dan in het water en doe 
met ons mee! 
15.00 BIG 5 GAME: EVA'S DANCE EXPERIENCE  
18.30 PAMPEL EXPRESS  
Ik heb wat lawaai meegenomen, dan horen jullie de stoet 
allemaal goed aankomen! 
19.00 SCHATERTHEATER  
Benieuwd wat de typetjes hebben beleefd? Kom kijken! 
EN OLYMPISCHE PRIJSUITREIKING   
Wie gaan er vandaag met de medailles er vandoor? Kom snel 
kijken!  
20.00 OLYMPISCH VOLLEYBAL   
De eerste landenstrijd gaat beginnen! Komen jullie met je land 
de eerste gouden plak ophalen?  
 
DONDERDAG 13 JULI 
09.45 DANSPRET  
Ben jij een danstalent? Laat maar zien dan! 
10.00 SPELINSTUIF  
10.30 OLYMPISCHE ZOMERCARNAVAL OUTFIT  
Met een outfit maken we het helemaal compleet. 
13.00 OLYMPISCHE EINDSTRIJD EN LUCHTKUSSEN 
De laatste strijd is het zwaarste! Kom je samen met je 
landgenoten deze eind strijd klaren? 
15.00 BIG 5 GAME: HANDEL ALS EEN HAVIK  
Kan jij goed onderhandelen? Test het in dit spel! 
18.30 PAMPEL EXPRESS  
Hi, ha, ho gaat dat zo!  Ga maar snel mee...dat lijkt me een 
goed idee! 
19.00 SCHATERTHEATER  

Wat hebben de knotsgekke typetjes nu weer voor je in petto? 
20.00 OLYMPISCH ZOMERCARNAVAL  
EN SLUITINGSCEREMONIE OLYMPISCHE SPELEN  
Vandaag sluiten we de Olympische Spelen af met een 
spetterende sluitingsceremonie. 
 
 

 
VRIJDAG 14 JULI 
09.45 DANSPRET  
We leren weer allerlei leuke dansen! Kom op en grijp die 
kans! 
10.00 DIPLOMA UITREIKING MET RIKKIE  
Je hebt vast wel aan een hoop activiteiten meegedaan en 
daar hebben wij dan een leuk diploma voor! Rikkie reikt 
jullie een mooi diploma uit! 
10.30 HULDIGING  
Een echte huldiging bij de campingbaas en nog een keer 
met alle sporters op de foto!  
11.00 SPORT SPETTERS 8+ 
Sporten voor de liefhebbers!  
13.00 CRAZY BIG 5 AANSLUITEND: VELUWSE HELDEN 
FEEST!  
Doe mee met deze knotsgekke spellen, daarna bouwen we 
een feestje! 
15.00 ALFABETRALLY  
We rennen van A tot Z en nemen het alfabet ondertussen 
mee!! Wie weet kom je als woordenwinnaar uit de bus! 
18.30 PAMPEL EXPRESS  
Hi, ha, ho theater begint zo! Alle kindertjes achteraan, dan 
kunnen we verder gaan! 
19.00 SCHATERTHEATER  
Ook zin om lekker te lachen? Kom ook! 
20.00 CIRKELVOETBAL 12+ 
Voetballen op een andere manier. 
 
 
 


