
 
  

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

 

 
ZATERDAG 7 JULI 

20.00 VRIJE DAG  
Vandaag ligt het Animatieteam een dagje in de zon.  

Morgen zijn ze er wederom! 
 

ZONDAG 8 JULI 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN  

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

10.00 WELKOMSTSHOW MET RIKKIE  
Ken jij Rikkie al? 

10.45 OLYMPISCH DORP INRICHTEN  EN OLYMPISCHE 
INSCHRIJVINGEN 2  

We gaan het Olympisch dorp inrichten voor de spelen gaan 
beginnen! Je kunt nog meedoen hoor! Meld je snel aan! 

14.00 OLYMPISCHE TRAINING   
Je gaat oefenen met je eigen land! Even flink bikkelen want 

vanavond worden de spelen geopend!  
15.00 BIG 5 GAME: VICKY'S MEGA TWISTER  

Doe mee 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  
Kom je erbij? Er is nog een plekje op de eerste rij! 

20.00 WELKOM IN DE WERELD VAN DE 

OLYMPISCHESPELEN  
De Olympische spelen worden geopend vanavond! Kom jij 

ook je land vertegenwoordigen? Neem je ouders ook gezellig 

mee! 

21.00 THINGS FOR TEENS 12+ 
Heb je zelf leuke ideeën voor een toffe activiteit geef het dan 

door aan het recreatieteam! 
 
 

MAANDAG 9 JULI 

09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN 
Hee, sta je er weer voor een leuke activiteit deze keer! 

10.00-10.15 DANSPRET  

Dansend de vakantie door, jij bent er toch ook weer bij? 

10.15-10.45 SPELINSTUIF  
We gaan weer beginnen met gezellige ochtendspelletjes! 

10.45-12.00 OLYMPISCHE KLOK  
Wil jij ook een mooie klok voor in je tent of caravan??  

Kom er vandaag dan eentje maken! 
11.00 DWEILHOCKEY   

Dit is wel een heel speciale manier om hockey te spelen. 
Dat mag je niet missen! 

13.00 VELDJESFUN & SPELLETJES BIJ DE YALB-BOOG 
Blijf gezellig op je veldje of kom naar de Yalb-boog! Het 

belooft weer een groot feest te worden! 
14.00 ATLETIENKAMP  

Ben jij lenig, sterk, snel? Kortom: Ben jij sportief??  
Dan is deze atletiekachtige tienkamp iets voor jou! 

15.00 BIG 5 GAME: RUDOLF'S DIERENTOCHT  
Doe mee en verdien een big 5 stempel 

18.15 PAMPEL EXPRESS  
Ik zie je al staan! Je kunt er nog wel bij, we maken een 

lange rij!! 
18.30 SCHATERTHEATER  

Benieuwd wat de typetjes hebben beleefd? Kom kijken! 
20.00 OLYMPISCHE PRIJSUITREIKING   

Wie gaan er vandaag met de medailles er vandoor?  
Kom snel kijken!  

20.30 OLYMPISCH TAFELTENNISTOERNOOI  

Een sportieve activiteit voor iedereen die graag een balletje 

slaat. Neem als het kan je eigen batje mee! 

 

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!  



 

DINSDAG 10 JULI 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN 

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

Heerlijk swingen op super leuke muziek! 
10.15-10.45 SPELINSTUIF  

Er staan weer verschillende spelletjes voor je klaar.  
Doe je gezellig mee? 

10.45-12.00 SPORTTENUE MAKEN  
Sportief zijn we allemaal, dus kom vandaag ook je clubkleuren 

bedenken en maak je eigen sportpak! 
14.00 RUGBY RONDE  

Een stoere competitie! Wie heeft er zin?  
Trek wel oude kleren aan! 

15.00 BIG 5 GAME: STERKER DAN EVERT  
Doe mee 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  
Ook zin om lekker te lachen? Kom ook! 

20.00 OLYMPISCH VOETBAL  
We gaan verder met de spelen! Olympisch voetbal staat op het 

programma! 
21.00 TRY BEFORE YOU DIE 12+ 

Deze dingen moet je gedaan hebben... als je durft! 
 

WOENSDAG 11 JULI 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN 

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

We beginnen de dag met een vrolijke, muzikale work-out! 
10.15-10.45 SPELINSTUIF  

Kom je ook een leuk spelletje spelen? 
10.45-12.00 TROMMELS + MASKERS  

Kom je eigen trommel maken en zet je eigen masker op! 
11.00 HAKOBAL  

Scoor jij de meeste punten? 
14.00 OLYMPISCHE ZWEMBAD SPELEN  

Ook in het water gaan we Olympische spelletjes spelen. Wie 
wordt de winnaar? 

15.00 BIG 5 GAME: EVA'S DANCE EXPERIENCE  

Doe mee en verdien een big 5 stempel 

18.15 PAMPEL EXPRESS  
Ik heb wat lawaai meegenomen, dan horen jullie de stoet 

allemaal goed aankomen! 
18.30 SCHATERTHEATER  

Benieuwd wat de typetjes hebben beleefd? Kom kijken! 
20.00 OLYMPISCHE PRIJSUITREIKING   

EN OLYMPISCH VOLLEYBAL 
Wie gaan er vandaag met de medailles er vandoor?  

 

DONDERDAG 12 JULI 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN 

Heb je je kleren al aan om met ons mee te gaan??? 
10.00-10.15 DANSPRET  

Ben jij een danstalent? Laat maar zien dan! 
10.15-10.45 SPELINSTUIF  

We gaan weer leuke spelletjes spelen! 
10.45-12.00 OLYMPISCHE ZOMERCARNAVAL OUTFIT  

Een zomerse outfit komt vandaag goed van pas! 
14.00 OLYMPISCHE EINDSTRIJD   

De laatste strijd is het zwaarste! Kom je samen met je 
landgenoten deze eind strijd klaren? 

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

18.15 PAMPEL EXPRESS  
Hi, ha, ho gaat dat zo!  Ga maar snel mee...dat lijkt me 

een goed idee! 
18.30 SCHATERTHEATER  

Wat hebben de knotsgekke typetjes nu weer voor  

je in petto? 
20.00 OLYMPISCH ZOMERCARNAVAL EN 

SLUITINGSCEREMONIE OLYMPISCHE SPELEN  
Vandaag sluiten we de Olympische Spelen af met een 

spetterende sluitingsceremonie. 
 

VRIJDAG 13 JULI 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN 

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

10.00 VELUWSE HELDEN FEEST! EN HULDIGING  
Een echte huldiging bij de campingbaas en nog een keer 

met alle sporters op de foto! Jij komt toch ook? En doe je 
das om he!  

11.00 SPORTPUNT 8+ 
We gaan sporten doen die jullie leuk vinden. Heb je ideeën 

kom dan naar het recreatieteam! 
14.00 CRAZY BIG 5  

Een knotsgek spel met de big 5! 
15.00 ZWEMBAD TIKSPELEN   

We gaan allerlei tikspelletjes in het zwembad doen. 
18.15 PAMPEL EXPRESS  

Hi, ha, ho theater begint zo!  

18.30 SCHATERTHEATER  

Ook zin om lekker te lachen?  
Ben jij ook van de partij? 

20.00 CRAZY BIATHLON  
Test je uithoudingsvermogen,  

maar dan wel met hele maffe  
onderdelen! 
 


