
 
  

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

ZATERDAG 12 AUGUSTUS 
VRIJE DAG  
Vandaag heeft het team een dagje vrij. Morgen zijn ze er 
weer. 
 
ZONDAG 13 AUGUSTUS 
09.45 DANSPRET  
Een soort van ochtendgymnastiek, maar dan nog wat 
swingender. 
10.00 WELKOMSTSHOW MET RIKKIE 
Maak kennis met Rikkie 
11.00 RIKKIE KNUTSEL 
We gaan Rikkie knutselen vandaag.  
13.00 VELDJES FUN  
Dit spektakel kunt u gewoon vanaf uw stoel bekijken. We 
komen over de veldjes met allerlei maffe spelletjes! 

14.00 TAFELTENNIS  
Ping pong heen en terug, speel jij slim en lekker vlug? Neem 
als het kan je eigen batje mee! 
15.00 BIG 5 GAME: ZO SLIM ALS EEN VOS  
Speel je mee, tot zo? 
18.30 PAMPEL EXPRESS  
Halli, hallo, je wordt opgehaald. Ben je al klaar? 
19.00 SCHATERTHEATER  
Wat hebben de knotsgekke typetjes nu weer voor je in 
petto? 
20.00 COÖRDINAAT X  
Een landenspel met veel snelheid en spannende opdrachten. 
 

 

 

MAANDAG 14 AUGUSTUS 
09.45 DANSPRET  
Dansen is leuk! Daarom beginnen we daar de dag mee! 
10.00 SPELINSTUIF  
We gaan weer beginnen met gezellige ochtendspelletjes! 
10.30 EUROTOP SPAARPOT  
Maak je eigen spaarpot om je euro's in te sparen. 
11.00 ZEEPZEIL TREFBAL 8+ 

Een sportief potje trefbal, maar dan net even iets anders. 
Kom erbij om te kijken hoe dat gaat! 
13.00 LEVEND TWISTER  
We spelen levend twister! Doe je mee?!  
15.00 BIG 5 GAME: RUDOLF BOUWT EEN HUIS  
Doe mee en verdien een big 5 stempel. 
18.30 PAMPEL EXPRESS  
Halli, hallo, je wordt opgehaald. Ben je al klaar? 
19.00 SCHATERTHEATER  
Ook zin om lekker te lachen? Kom ook! 
20.00 VOLLEYBALTOERNOOI  
Nog even een bal over het net heen slaan. We gaan er met 
z'n allen tegenaan!! 
 
DINSDAG 15 AUGUSTUS 
09.45 DANSPRET  
Laat je echte dans moves zien tijdens dit danskwartiertje! 
10.00 SPELINSTUIF  
Hee! Doen jullie vanmorgen ook weer mee? 
10.30 AUSTRALISCH KNUTSELFEEST  
We maken allemaal mooie spulletjes uit Australië. Wat kies 
jij om te maken? 
13.00 BUIKSCHUIVEN ALLE LEEFTIJDEN  
Schuif zo ver mogelijk! Kom erbij om te kijken hoe dat gaat! 
14.00 KLEUTERSPELLETJES  
Leuke spelletjes voor de allerkleinsten. 
15.00 BIG 5 GAME: EVERT DARES YOU!  
Durf jij het aan? Kom gezellig mee doen! 
18.30 PAMPEL EXPRESS  
Kiekeboe....ben je nog niet moe? Ga je mee? 
19.00 SCHATERTHEATER  
Dat wordt weer lachen, gieren, brullen! 
20.00 ABORIGINALTOCHT  
We gaan op jacht, net als de aboriginals. 
21.00 VET HARD! 12+ 
Doe mee met deze vet harde games! Daag je vrienden ui! 
 

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 16 AUGUSTUS 
09.45 DANSPRET  
Met z'n allen zorgen we voor een swingende opening van de 
dag. 
10.00 SPELINSTUIF  
We spelen allerlei verschillende spelletjes! 
10.30 AFRIKAANSE MASKERS  
Met deze kleurrijke maskers wanen we ons echt in Afrika. 
11.00 TAFELTENNISTOERNOOI 8+ 
Een sportieve activiteit voor iedereen die graag een balletje 
slaat. Neem als het kan je eigen batje mee! 
13.00 WATERSPEL  
Spet, spit, spat, je vindt ons voor leuke spelen in het 
zwembad! Je kan meedoen als je een zwemdiploma hebt. 
15.00 BIG 5 GAME: EVA'S BRASS BAND  
Als een echte brassband de camping over. 
18.30 PAMPEL EXPRESS  
Hi, ha, ho theater begint zo! Alle kindertjes achteraan, dan 
kunnen we verder gaan! 
19.00 SCHATERTHEATER  
Kom je erbij? Er is nog een plekje op de eerste rij! 
20.00 WELKOM IN AFRIKA  
Een show barstensvol ritme en muziek. 
 
DONDERDAG 17 AUGUSTUS 
09.45 DANSPRET  
Vind jij dansen ook zo leuk? Kom erbij! 
10.00 SPELINSTUIF  
Kom ook gezellige spelletjes spelen! 
10.30 CHINESE DRAKEN  
We maken prachtige draken om mee te lopen in de grote 
Chinese parade. 
13.00 CHINEES TREFBAL EN LUCHTKUSSEN 
Ooit trefbal gespeeld op zijn Chinees? Kom dan met ons 
meedoen. Zeker weten dat je daarna Chinees kunt lezen! 
15.00 BIG 5 GAME: HENNIE'S CROSS  
Doe mee met dit super coole spel en verdien een big 5 
stempel. 
18.30 PAMPEL EXPRESS  
Ik heb wat lawaai meegenomen, dan horen jullie de stoet 
allemaal goed aankomen! 
19.00 SCHATERTHEATER  

Kom je erbij? Er is nog een plekje op de eerste rij! 
AANSLUITEND: GROTE CHINESE PARADE  
Ni-Hao, hallo, hier komen we aan. Doe ook gezellig mee en 
sluit achter aan. 
20.30 FAMILIE VLAGGENROOFSPEL 
Als mama de bende afleidt, kunnen jij en je papa er met de 
vlag vandoor gaan! 
 

VRIJDAG 18 AUGUSTUS 
09.45 DANSPRET  
Doe gezellig mee met dit dans kwartiertje! 
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 COWBOYS EN COWGIRLS  
Cowboys en cowgirls opgelet! We maken mooie kleding, 
want straks hebben we een echte Amerikaanse bbq. 
11.00 HANDDOEKVOLLEY  
Volleyballen zonder je handen? Dat kan niet! Natuurlijk kan 
dat wel! Met een handdoek als vangnet. Probeer het uit!  
13.00 BIG 5 SKILLS DRIVE  
AANSLUITEND: VELUWSE HELDEN FEEST! 
Dit wil je niet missen! 
15.00 COWBOYTESTEN  
Nu je de kleding van een cowboy hebt moet je laten zien of 
je ook wel een echte cowboy kan zijn! 
18.30 PAMPEL EXPRESS  
Iedereen erg blij? Dan gaan we verder in een grote rij! 
19.00 SCHATERTHEATER  
Wat hebben de knotsgekke typetjes nu weer voor je in 
petto? 
20.00 BALLONTRAPSPEKTAKEL  
Dit mag en wil je niet missen. Kom met de hele familie en 
speel mee met dit prachtige spel! 
20.00 LATE NIGHT SOCCER GAMES 12+ 
Super leuke voetbalspelletjes.  
 
 
 


