
 
  

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

ZATERDAG 22 JULI 
VRIJE DAG  
Morgen begint het recreatieteam voor jullie! 
 
ZONDAG 23 JULI 
09.45 DANSPRET  
Kun jij alle liedjes al meezingen? Kom dan langs, dan leer je 
er een leuk dansje bij! 
10.00 WELKOMSTSHOW MET RIKKIE  
Welkom en maak kennis met Rikkie. 
11.00 RUDOLF HET HERT KNUTSEL EN PIRATEN OP DE 
PAMPEL  
Kom gezellig knutselen. Zien we jou zo? 
13.00 STOERE PIRATENSPELEN  
Ben jij een echte piraat? Doe dan mee!   
14.00 RECORDIO 8+ 

We gaan weer records breken! Jong en oud verzamelen! 
15.00 BIG 5 GAME: VICKY'S SPORTHOL  
Lekker sporten en verdien na afloop een big 5 stempel. 
18.30 PAMPEL EXPRESS  
Ik heb wat lawaai meegenomen, dan horen jullie de stoet 
allemaal goed aankomen! 
19.00 SCHATERTHEATER  
Dat wordt weer lachen, gieren, brullen! 
20.00 PIRATENJACHT  
Help jij meezoeken naar de piraten? 

 

MAANDAG 24 JULI 
09.45 DANSPRET  
Even lekker swingen! 
10.00 SPELINSTUIF  
Lekker actief bezig zijn in de ochtend. 
10.30 FLESSENPOST EN PIRATENVLAGGEN MAKEN 
Echte flessenpost en stoere piratenvlaggen.  
11.00 TRACTOR TREKKEN  

Durf jij dit aan?  
13.00 CAMPING SLIDE   
Buikschuiven met heel de camping. 
15.00 BIG 5 GAME: RUDOLF'S  ONDERZOEK PAD 
Ga mee op onderzoek en verdien een big 5 stempel. 
18.30 PAMPEL EXPRESS  
Ik ga met deze optocht mee, dat lijkt me een reuze goed 
idee!! 
19.00 SCHATERTHEATER  
Dat wordt weer lachen, gieren, brullen! 
20.00 STRATEGO VAN STOERE PIRATEN  
Levend stratego spelen. 
 
DINSDAG 25 JULI 
09.45 DANSPRET  
Even dansen en dan met een goed gevoel de dag in! 
10.00 SPELINSTUIF  
Ken je deze spelletjes al? 
10.30 VET COOLE PIRATEN LOOK 
Bij een echte piraat hoort een stoere piratenlook.  
14.00 SPORTSPETTERS  
Wil je er nog lekker even tegenaan, dan moet je zeker nog 
aan het sporten gaan! 
13.00 KLEUTER PIRATEN MIDDAG  
14.00 ALFABETRALLY  
We rennen van A tot Z en nemen het alfabet ondertussen 
mee!! Wie weet kom je als woordenwinnaar uit de bus! 
15.00 BIG 5 GAME: HIGHLAND EVERT  
Allerlei leuke spelletjes, doe je mee? Verdien hiermee een 
big 5 stempel.  
18.30 PAMPEL EXPRESS  
Hieperdepiep hoera! Jij gaat toch ook weer mee? 
19.00 SCHATERTHEATER  
Dat gaat weer lachen worden hoor!  
Kom je ook?? 
20.00 BUSKRUIT  
Een spannend spel voor iedereen die het 
 buskruit heeft uitgevonden! 
21.00 ESCAPEROOM 12+ 
Kom jij eruit? Ga de uitdaging aan. 

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 26 JULI 
09.45 DANSPRET  
Dans je weer lekker mee deze morgen? 
10.00 SPELINSTUIF  
Een leuk begin van de dag met deze spelletjes. 
10.30 SUPER SCHATKISTEN  
Kom je ook je eigen schatkist maken? Stop er al je kleine 
spulletjes in zodat ze nooit meer kwijt raken. 
11.00 TAFELTENNIS ROND DE TAFEL  
Ping pongend rond de tafel rennen. Neem als het kan je eigen 
batje mee! 
13.00 SPETTERSPELEN   
Heb jij een zwemdiploma? Gooi jezelf dan in het water en doe 
met ons mee! 
15.00 BIG 5 GAME: KUNST & EVA  
18.00 PAMPEL EXPRESS  
Hieperdepiep hoera! Jij gaat toch ook weer mee? 
18.30 SCHATERTHEATER  
Een leuk verhaal voor jong en oud! Jij bent er toch ook? 
20.00 PIRATEN OP ROOFTOCHT  
Durf jij mee te doen? 
 
DONDERDAG 27 JULI 
09.45 DANSPRET  
Een swingend begin van de dag! 
10.00 SPELINSTUIF  
Lekker actief bezig zijn in de ochtend. 
10.30 PIRATENVLOOT MAKEN  
Een stoere piratenvloot knutselen. 
13.00 TUSSENSTAND EN BESCHERM JE BOOT-SPEL EN 
LUCHTKUSSEN 
Wat is de tussenstand van de teams en daarna spelen we een 
leuk spel. 
15.00 BIG 5 GAME: HAVIKSROOF  
Doe mee en verdien een big 5 stempel. 
18.30 PAMPEL EXPRESS  
Ik ga met deze optocht mee, dat lijkt me een reuze goed idee!! 
19.00 SCHATERTHEATER  
Benieuwd wat de typetjes hebben beleefd? Kom kijken! 
20.00 DE STRIJD OM OCEANIË  
Een spannende strijd, wie gaat er winnen? 
AANSLUITEND: JE EIGEN OCEANIË CERTIFICAAT  

Deze heb jij zeker verdiend!  
 

VRIJDAG 28 JULI 
RUDOLF’S GROTE DIERENFEEST  
09.45 DANSPRET  
Kom gezellig even langs, we strekken de benen en we 
gooien alles los! 
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 BIG 5 T-SHIRTS VERVEN VOOR HET 
GOEDEDOEL!  
kosten: €4,- 
11.00 LIJNBAL 8+ 
Krijg jij die bal op de vloer bij de tegenpartij? Dan scoor jij 
voor jouw team een punt erbij! 
13.00 BIG 5 KAMP AANSLUITEND: VELUWSE HELDEN 
FEEST!  
Dit wil je niet missen! 
15.00 DIERENGELUIDENSPEL  
Blaf je als een hond of kraai je als een haan? Dan zal het 
bij dit spel reuze goed gaan!! 
18.30 PAMPEL EXPRESS  
Ik ga met deze optocht mee, dat lijkt me een reuze goed 
idee!! 
19.00 SCHATERTHEATER  
Ook zin om lekker te lachen? Kom ook! 
20.00 VOLLEYBAL  12+ 
Kom ook gezellig een balletje slaan! 
 
 
 


