
 
  

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

 

 
ZATERDAG 21 JULI 

20.00 VRIJE DAG  
Morgen begint het recreatieteam voor jullie! 

 

 

ZONDAG 22 JULI 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN 

Hee, sta je er weer voor een andere leuke activiteit deze 
keer! 

10.00 WELKOMSTSHOW MET RIKKIE  
Ken jij Rikkie al? 

10.45 RUDOLF HET HERT KNUTSEL EN PIRATEN OP DE 
PAMPEL  

Kom gezellig knutselen. Zien we jou zo? 
13.00 VELDJES COMPETITIE EN  

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 STOERE PIRATENSPELEN  

Ben jij een echte piraat? Doe dan mee!   
15.00 BIG 5 GAME: VICKY'S SPORTHOL  

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  
Dat wordt weer lachen, gieren, brullen! 

20.00 PIRATENJACHT  
Help jij meezoeken naar de piraten? 

21.00 WHAT'S GOING ON? 12+ 

Kom je een gaaf spel spelen?  

Jullie mogen kiezen wat we gaan doen! 

 

 

 
MAANDAG 23 JULI 

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  

Lekker actief bezig zijn in de ochtend. 

10.45-12.00 FLESSENPOST EN PIRATENVLAGGEN MAKEN  
Echte flessenpost en stoere piratenvlaggen.  

11.00 F.C.DE PAMPEL  
Voetbal is the name of the game! 

14.00 BUIKSCHUIVEN  
Een fantastische zeepbaan! Kom erbij om te kijken hoe dat gaat! 

15.00 BIG 5 GAME: RUDOLF'S  ONDERZOEK PAD  
Doe mee en verdien een big 5 stempel. 

18.15 PAMPEL EXPRESS  
Ik ga met deze optocht mee, dat lijkt me een reuze goed idee!! 

18.30 SCHATERTHEATER  
Dat wordt weer lachen, gieren, brullen! 

20.00 STRATEGO VAN STOERE PIRATEN  
Levend stratego spelen, maar dan met stoere piraten. 

 
 

DINSDAG 24 JULI 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN 

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

Even dansen en dan met een goed gevoel de dag in! 
10.15-10.45 SPELINSTUIF  

Ken je deze spelletjes al? 

10.45-12.00 VET COOLE PIRATEN LOOK  
Bij een echte piraat hoort een stoere piratenlook.  

11.00 DE DRILL INSTRUCTOR 8+ 
Ben jij stoer en sportief genoeg om met de Drill Instructor op 

pad te gaan? Kom dan ook en laat zien wat je in huis hebt. 
13.00 KLEUTER PIRATEN MIDDAG  

Nu is het aan de kleinste kinderen om een echte piraat te 
worden. 

14.00 KOMPAS KLUWEN  
Kun jij met behulp van een touw en een kompas weten waar de 

spulletjes verstopt liggen? 
15.00 BIG 5 GAME: HIGHLAND EVERT  

Doe mee en verdien een big 5 stempel. 
18.15 PAMPEL EXPRESS  

Jij gaat toch ook weer mee? 
18.30 SCHATERTHEATER  

Dat gaat weer lachen worden hoor!  
20.00 DIAMANT SMOKKEL  

Dat is de moeite waard!  

21.00 PRISON BREAK 12+ 

Kan jij ontsnappen uit de gevangenis? 
Let op, Je hebt maar 1 kans. 
 

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 25 JULI 

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

10.00-10.15 DANSPRET  
Dans je weer lekker mee deze morgen? 

10.15-10.45 SPELINSTUIF  
Een leuk begin van de dag met deze spelletjes. 

10.45-12.00 SUPER SCHATKISTEN  
Kom je ook je eigen schatkist maken? Stop er al je kleine 

spulletjes in zodat ze nooit meer kwijt raken. 
11.00 MINI ZESKAMP   

Door goed met je team de 6 onderdelen te doorstaan, eindigen 
jullie misschien wel op de eerste plek! 

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: KUNST & EVA  

Doe mee en verdien een big 5 stempel. 

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

18.30 SCHATERTHEATER  
Een leuk verhaal voor jong en oud! Jij bent er toch ook? 

20.00 PIRATEN OP ROOFTOCHT  
Durf jij het aan? 

 
 

DONDERDAG 26 JULI 
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  

Lekker actief bezig zijn in de ochtend. 
10.45-12.00 PIRATENVLOOT MAKEN  

Een stoere piratenvloot knutselen. 
14.00 TUSSENSTAND EN BESCHERM JE BOOT-SPEL  

Wat is de tussenstand van de teams en daarna spelen we een 
leuk spel. 

15.00 BIG 5 GAME: HAVIKSROOF  

Doe mee en verdien 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 DE STRIJD OM OCEANIË   
Wie gaat er winnen? Het wordt een spannende strijd. 

AANSLUITEND: JE EIGEN OCEANIË CERTIFICAAT ! 
Deze heb je zeker verdiend! 

 

 

 
VRIJDAG 27 JULI 

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

keer! 
10.00 VELUWSE HELDEN FEEST! EN DIERENMASKERS 

KNUTSELEN  
We maken een echt dierenmasker voor het feest. Neem 

zeker je fototoestel mee! 
11.00 KWALLEBALLEN 8+ 

Deins je er niet voor terug een beetje vies te worden en 
ben je wel in voor een leuk spel? Dan moet je hier beslist 

bij zijn!! 
14.00 BIG 5 KAMP  

Dit wil je echt niet missen! 
15.00 ZWEMBAD BINGO  

Het bekende spel, maar dan net even anders. Heb jij een 
zwemdiploma? Trek dan je zwemkleding maar snel aan!! 

18.15 PAMPEL EXPRESS  
Ik ga met deze optocht mee, dat lijkt me een reuze goed 

idee!! 
18.30 SCHATERTHEATER  

Ook zin om lekker te lachen? 
Kom ook! 

20.00 HANDDOEKVOLLEY TOERNOOI 
Volleyballen zonder je handen? Dat kan niet!  

Natuurlijk kan dat wel! Met een handdoek als vangnet.  
Probeer het uit!  
 


