
 
  

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

ZATERDAG 28 APRIL 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN 
Heb je je kleren al aan om met ons mee te gaan??? 
10.00-10.15 DANSPRET  
Kan jij alle liedjes al meezingen?  
10.15-10.45 SPELINSTUIF  
Van deze spelletjes krijg je nooit genoeg! 
10.45-12.00 RIKKIE KNUTSEL  
Een echte Rikkie knutselen! 
14.00 VELDJES FUN  
We komen over de veldjes met allerlei maffe spelletjes! 
18.15 PAMPEL EXPRESS  
Ik ga met deze optocht mee, dat lijkt me een reuze goed idee!! 
19.00 WELKOMSTSHOW MET RIKKIE  
Ken jij Rikkie al?  
20.00 FAMILIE SPELLETJES AVOND  
Neem je favoriete spelletjes maar mee! 

 

ZONDAG 29 APRIL 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN 
We gaan lekker knutselen met elkaar, loop dus maar achter ons 
aan! 
10.00-10.15 DANSPRET  
We leren weer allerlei leuke dansen! Kom op en grijp die kans! 
10.15-10.45 SPELINSTUIF  
Lekker actief bezig zijn in de ochtend. 
10.45-12.00 VICKY VOS TAFELVOETBAL KNUTSEL 
Kom jij ook een sportieve Vicky Vos knutsel maken? 
13.00 TOUWTREKCOMPETITIE  
Vandaag gaat het erom: welk team komt als sterkste uit de 
bus?  
15.00 BIG 5 GAME VICKY’S MEGA TWISTER 
Doe mee en behaal een big 5 stempel! 
18.15 PAMPEL EXPRESS  
Ik ga met deze optocht mee, dat lijkt me een reuze goed idee!! 
18.30 SCHATERTHEATER  
Benieuwd wat de typetjes hebben beleefd? Kom kijken! 
20.00 VELUWSE BIG 5 STRATEGO  
 

MAANDAG 30 APRIL 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN 
Hee, sta je er weer voor een andere leuke activiteit deze 
keer! 
10.00-10.15 DANSPRET  
Met z'n allen zorgen we voor een swingende opening van de 
dag. 
10.15-10.45 SPELINSTUIF  
Benieuwd naar wat we vandaag gaan doen? Kom ook! 
10.45-12.00 RUDOLF HET HERT KNUTSEL  
Kom jij ook gezellig knutselen? 
11.00 SLAGBAL 8+ 
Haal uit met je slaghout en sla een home-run! 
14.00 VAN BOOM TOT BOOM  
We gaan van boom tot boom. 
15.00 BIG 5 GAME: RUDOLF BOUWT EEN HUIS  
Doe jij mee met dit leuke familiespel? 
18.15 PAMPEL EXPRESS  
Ik ga met deze optocht mee, dat lijkt me een reuze goed 
idee!! 
18.30 SCHATERTHEATER   
Welke gekke capriolen komen nu weer aan bod? 
20.00 WEDSTRIJD VAN DE WEEK  
Wil jij weten wat de wedstrijd van de week wordt? Nu kun je 
meteen even oefenen! 

 

DINSDAG 1 MEI 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN 
Hee, sta je er weer voor een andere leuke activiteit deze 
keer! 
10.00-10.15 DANSPRET  
We beginnen de dag met een vrolijke, muzikale work-out! 
10.15-10.45 SPELINSTUIF  
Leef je uit met deze spelletjes! 
10.45-12.00 EVERT HET EVERZWIJN KNUTSEL  
Knutsel jij ook weer gezellig mee? 
15.00 BIG 5 GAME HIGHLAND EVERT  
Doe mee en ontvang een big 5 stempel. 
18.15 PAMPEL EXPRESS  
Ik heb wat lawaai meegenomen, dan horen 
 jullie de stoet allemaal goed aankomen! 
18.30 SCHATERTHEATER  
Kijk eens wat een drol...  
Die heeft reuze veel lol! 
20.00 SLUIPKWARTET 
Kan jij slim sluipen, dan heb je zo kwartet! 
21.00 WILD THINGS 12+ 
Niet bang voor een potje ruige spelen? 
Laat maar eens zien hoe taai je bent! 
 

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 2 MEI 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN 
Ga je met ons mee? We knutselen weer leuke dingen! 
10.00-10.15 DANSPRET  
Een swingend begin van de dag! 
10.15-10.45 SPELINSTUIF  
Een leuk begin van de dag met deze spelletjes. 
10.45-12.00 EVA'S STRESSMANNETJES  
Kom jij ook gezellig knutselen? Met dit stressmannetje ben je 
helemaal klaar voor vanavond! 
11.00 GEKSTE SPORTMOMENT 8+ 
Ben jij benieuwd wat voor te gekke sport we vandaag gaan 
doen? Kom dan snel en sport lekker mee! 
14.00 BATTLE OF THE BELLS  
Welk team voert de opdrachten zo snel mogelijk uit? 
15.00 BIG 5 GAME KUNST & EVA  
Kom gezellig mee doen! 
18.15 PAMPEL EXPRESS  
Hi, ha, ho theater begint zo! Alle kindertjes achteraan, dan 
kunnen we verder gaan! 
18.30 SCHATERTHEATER  
Kom je erbij? Er is nog een plekje op de eerste rij! 
20.00 BEAT THE ENTERTAINERS  
Wie durft het op te nemen tegen de entertainers? 

 

DONDERDAG 3 MEI 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN 
Heb je je kleren al aan om met ons mee te gaan??? 
10.00-10.15 DANSPRET  
Schud je lijf lekker los, dans met ons mee! 
10.15-10.45 SPELINSTUIF  
Lekker actief bezig zijn in de ochtend. 
10.45-12.00 - 12.00 HENNIE HAVIK VERREKIJKER 
Echt ver kijken kan deze niet, maar doe maar net alsof en kijk 
wat je erdoorheen ziet!! 
14.00 WATERFUN  
Heb jij je diploma? Dan spet, spat het zwembad ingaan! 
15.00 HENNIE'S CROSS  
Doe mee en behaal een big 5 stempel! 
18.15 PAMPEL EXPRESS  
Halli, hallo, je wordt opgehaald. Ben je al klaar? 
18.30 SCHATERTHEATER  
Ook zin om lekker te lachen? Kom ook! 
20.00 VLAGGENROOF  
Welk team weet de vlag te veroveren! 
 

VRIJDAG 4 MEI 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN 
We gaan lekker knutselen met elkaar, loop dus maar achter 
ons aan! 
10.00 VELUWSE HELDEN FEEST!  EN BIG 5 KIJKDOOS  
Neem je fototoestel mee naar het feest! 
11.00 TAFELTENNIS 8+ 
Ping pong heen en terug, speel jij slim en lekker vlug? 
Neem als het kan je eigen batje mee! 
14.00 CRAZY BIG 5  
Doe mee met dit te gekke spel! 
15.00 PEUTERTIJD  
Speciaal voor de allerkleinsten hebben we een gezellig 
halfuurtje. 
18.15 PAMPEL EXPRESS  
Ik ga met deze optocht mee, dat lijkt me een reuze goed 
idee!! 
18.30 SCHATERTHEATER  
Dat gaat weer lachen worden hoor! Kom je ook?? 
20.30 MINI HANDBAL TOERNOOI  
Kom allemaal voor een sportief spelletje handbal. We 
maken er een toernooitje van. 
21.00 WHAT YOU WANT  12+ 
Wat gaan we doen? Jullie mogen het zeggen hoor! 
 


