
 

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

 

ZATERDAG 19 MEI 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN  

Heb je je kleren al aan om met ons mee te gaan??? 

10.00-10.15 DANSPRET 

Dansend de vakantie door, jij bent er toch ook weer bij? 
10.15-10.45 SPELINSTUIF  

Lekker actief de dag beginnen, doe je mee! 
10.45-12.00 PINKSTEROUTFIT  

Maak de mooiste en sportiefste outfit voor je team. Dat 
wordt knallen! 

14.00 ZWEMBADFUN  
Joepie, tijd voor spelletjes in het zwembad!! Heb jij een 

zwemdiploma?  
Trek je zwemkleding maar snel aan!! 

15.00 PINKSTERZESKAMP  
Welk team is het snelst, het sterkst en het slimst? We zullen 

het zien in deze spannende zeskamp.  
18.15 PAMPEL EXPRESS  

Ik heb wat lawaai meegenomen, dan horen jullie de stoet 
allemaal goed aankomen! 

18.30 WELKOMSTSHOW MET RIKKIE  
Ken jij Rikkie al? 

20.00 BIG 5 SKILLS DRIVE  
Wie van de big 5 heeft de meeste skills? Een stoer spel dat 

je niet mag missen. 
 
 

ZONDAG 20 MEI 

10.00-10.15 DANSPRET  
Deze dag wordt lekker swingend geopend. 

10.15-10.45 SPELINSTUIF  

Lekker actief bezig zijn in de ochtend. 

10.45-12.00 FLEURIGE BLOEMETJES KNUTSELEN  
Haal de zomer in huis met deze fleurige bloem. 

11.00 SLAGBAL  

Geef die bal een knal en ren zo hard je kan! Doe je mee?  
14.00 PINKSTERPRET  

Leuke kleine spelletjes doen tijdens de pinksterpret dat wil 
toch iedereen! 

15.00 VOETBALTOERNOOITJE  
Met al je vriendjes en vriendinnetjes een wedstrijdje spelen! 

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

18.30 SCHATERTHEATER  
Wat hebben de knotsgekke typetjes nu weer voor je in 

petto? 
20.00 CRAZY KAARTSPEL 

Een kaartspel, maar dan net even anders. 
21.00 NO GUTS NO GLORY 12+ 

Het animatieteam heeft een waanzinnige opdracht voor  
alle tieners die denken dat ze alles durven. Dat dacht je 

maar. 
 

MAANDAG 21 MEI 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN 

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

Swing gezellig met ons mee! 
10.15-10.45 SPELINSTUIF  

Lekker actief de dag beginnen, doe je mee! 
10.45-12.00 PINKSTER KNUTSELFEEST  

Het is altijd een feest om met jullie te knutselen!  
Als je hier naar toe komt weet je meteen wat we gaan 

maken.  
14.00 PINKSTERPARTY EN OP DE FOTO MET RIKKIE 

Het is weer tijd voor wat vrolijkheid!  
Haal snel je fototoestel, want nu kun  

je met Rikkie op de foto! 
 

  

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!  


