
 
  

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

 
 

ZATERDAG 5 MEI 
VRIJE DAG  

Vandaag rust het Animatieteam een dagje uit. Morgen zijn ze 

er weer! 

 
ZONDAG 6 MEI 

09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN 
We gaan lekker knutselen met elkaar, loop dus maar achter 

ons aan! 
10.00-10.15 DANSPRET  

Vind jij dansen ook zo leuk? Kom erbij! 
10.15-10.45 SPELINSTUIF  

Een leuk begin van de dag met deze spelletjes. 
10.45-12.00 LENTEKNUTSELFEEST  

De lente is weer in het land, we maken allerlei leuke lente 
knutseltjes! 

14.00 PANNA TOERNOOI  
Ben jij de beste Pingelaar van Oostkapelle?! 

15.00 BIG 5 GAME: ZO SLIM ALS EEN VOS  
Doe mee en verdien een big 5 stempel! 

18.15 PAMPEL EXPRESS  
't Is toch niet waar! Wat zie ik daar! Jullie komen er alweer 

aan om mee te gaan! 
18.30 WELKOMSTSHOW MET RIKKIE  

Ken jij Rikkie al? 
20.00 SPOREN ZOEKEN  

Een spannend spel voor echte speurders. 
 
 

MAANDAG 7 MEI 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN 

Hee, ga je deze keer ook weer gezellig mee? 
10.00-10.15 DANSPRET  

Lekker dansen om te dag te beginnen. 
10.15-10.45 SPELINSTUIF  

Doe jij ook mee met deze leuke spelletjes??? 
10.45-12.00 LENTE KIJKDOOS  

Wat vind jij allemaal leuk aan de lente, laat het zien in je 
eigen lente kijkdoos!! 

11.00 TAFELTENNISTOERNOOI  
Een sportieve activiteit voor iedereen die graag een balletje 

slaat. Neem als het kan je eigen batje mee! 
14.00 ZWEMBADFUN  

Joepie, tijd voor spelletjes in het zwembad!! Heb jij een 
zwemdiploma? Trek je zwemkleding maar snel aan!! 

15.00 BIG 5 GAME: RUDOLF BOUWT EEN HUIS  
Doe mee met dit leuke spel en verdien een stempel! 

18.15 PAMPEL EXPRESS  

De stoet gaat niet aan jou voorbij! Jij kunt er ook nog bij! 
18.30 SCHATERTHEATER  

Welke gekke capriolen komen nu weer aan bod? 
20.00 VIEZE HANDENSPEL  

Rennen, zoeken en lol maken in dit snelle spel! 
 

DINSDAG 8 MEI 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN 

Hee, ben je klaar voor een leuke activiteit? 
10.00-10.15 DANSPRET  

Laat je echte dans moves zien tijdens dit danskwartiertje! 
10.15-10.45 SPELINSTUIF  

Gezellige ochtendspelletjes. 

10.45-12.00 VOGELVLUCHT  

Maak je eigen fleurige vogel. 
11.00 EVA'S DANCE EXPERIENCE OEFENEN! 

Een warming-up voor vanmiddag. 
14.00 DANSSCHOENEN  

Vandaag gaan we zelf een paar dansschoenen ontwerpen!  
15.00 BIG 5 GAME: EVA'S DANCE EXPERIENCE  

Het grote moment is daar, ben jij ook zo benieuwd naar het 
eindresultaat van de dans? 

18.15 PAMPEL EXPRESS  
Je bent toch nog niet moe?  

Ga je mee naar dat maffe gedoe? 
18.30 SCHATERTHEATER  

Dat gaat weer lachen worden hoor!  
20.00 FAMILIE SPORTFUN  

Een sportief plezier voor alle sportieve  
families van de Pampel! 

21.00 DE NACHTKOERIER 
Slachtoffer of niet? Wie pakt wie?  

Het belooft reuze spannend te worden! 
 

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 9 MEI 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN 

Hee, sta je er weer voor een andere leuke activiteit deze keer! 
10.00-10.15 DANSPRET  

Even lekker swingen! 
10.15-10.45 SPELINSTUIF  

Zin in een spelletje? Kom ook! 
10.45-12.00 EVERT EVERZWIJN KNUTSEL 

Ben jij er klaar voor om een mooie knutsel te maken?  

11.00 SPORTPUNT 8-12 JAAR  
Jij mag vandaag bepalen wat voor sport we gaan doen. 

14.00 VOETBAL   
Voor de liefhebbers gaan we even een balletje trappen!! 

15.00 BIG 5 GAME: EVERT DARES YOU!  
Doe mee en verdien weer een big 5 stempel. 

18.15 PAMPEL EXPRESS  
De stoet komt er weer aan en jij mag er bij in de lange rij! 

18.30 SCHATERTHEATER  
Kom je erbij? Er is nog een plekje op de eerste rij! 

20.00 FOTOTOCHT  
Wat zie je op de foto's staan? Een tocht waarbij opgelet moet 

worden hoor! 
 

DONDERDAG 10 MEI 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN 

Ga je met ons mee? We knutselen weer leuke dingen! 
10.00-10.15 DANSPRET  

We leren weer allerlei leuke dansen! Kom op en grijp die kans! 
10.15-10.45 SPELINSTUIF  

We gaan weer beginnen met gezellige ochtendspelletjes! 
10.45-12.00 HENNIE HAVIK KNUTSEL  

Maak jij vandaag ook weer zo’n mooie knutsel? 
14.00 WATERSPORT  

Als je een zwemdiploma hebt ben je welkom in het zwembad 
voor actie en sportiviteit! 

15.00 BIG 5 GAME: HANDEL ALS EEN HAVIK  
Doe mee met dit spel en verdien een big 5 stempel. 

18.15 PAMPEL EXPRESS  
Hi, ha, ho theater begint zo! Alle kindertjes achteraan, dan 

kunnen we verder gaan! 
18.30 SCHATERTHEATER  

Dat gaat weer lachen worden hoor! Kom je ook?? 
20.00 STROMAN EN BOEMAN  

Houd de boeman tegen, want als hij je te pakken krijgt heb je 
reuzepech!! 

 

VRIJDAG 11 MEI 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN 

Heb je je kleren al aan om met ons mee te gaan??? 
10.00 VELUWSE HELDEN FEEST! EN DIERENBOS 

Neem je fototoestel mee naar dit feest! 
11.00 VOETBALFUN  

Een uurtje met super leuke voetbalspelletjes.  
14.00 BIG 5 SKILLS DRIVE  

Een stoer spel waar je al jouw skills kan laten zien! 

15.00 RIKKIE VERTELKWARTIERTJE  
Rikkie heeft je weer een hoop te vertellen.  

18.15 PAMPEL EXPRESS  
Wacht je op mij langs de kant van de weg? Want als je de 

optocht zou missen heb je reuze pech! 
18.30 SCHATERTHEATER  

Benieuwd wat de typetjes hebben beleefd? Kom kijken! 
20.00 DE LACHENDE TOTEM  

Zoek die ene lachende totem en win de meeste punten! 
21.00 DODGEBALL 12+ 

Kan je tegen een stootje en weet jij goed te mikken? Maak 
een team en kom langs. 

 
ZATERDAG 12 MEI 

09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN 
Ga je met ons mee? We knutselen weer leuke dingen! 

10.00-10.15 DANSPRET  
We beginnen de dag weer met leuke dansjes! 

10.15-10.45 SPELINSTUIF  
We gaan weer verschillende actieve spelletjes doen. 

10.45-12.00 LIEVEHEERSBEEST POPPETJE  
Knutsel je eigen schattige lieveheersbeestje. 

14.00 REN JE ROT  
Even een actief spelletje.  

18.15 PAMPEL EXPRESS  
Hieperdepiep hoera! Jij gaat toch ook weer mee? 

18.30 SCHATERTHEATER  
Wat hebben de knotsgekke typetjes nu weer in petto? 

20.00 SCHUDDEN EN VEROVEREN  
Bij dit spel moet je snel en slim zijn. Kom meedoen en kijk 

wat jij kunt veroveren! 
 

ZONDAG 13 MEI 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN 

We gaan lekker knutselen met elkaar,  
loop dus maar achter ons aan! 

10.00-10.15 DANSPRET  
Een swingend begin van de dag! 

10.15-10.45 SPELINSTUIF  
We beginnen deze dag met  

gezelligespelletjes. Doe jij ook mee? 
10.45-12.00 EVA'S  

MOEDERDAGKNUTSEL  
Een cadeautje voor de 

liefste moeder van de wereld. 

11.00 KOPPEL VOETBAL  
Voetbal maar dan in tweetallen. 

14.00 MOEDERDAG MUZIEK TOCHT 
Met deze vrolijke muzikale tocht  

zetten we de moeders in het zonnetje. 
 


