
 
  

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

 
ZATERDAG 28 JULI 

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

zijn ze er wederom! 

 
 

ZONDAG 29 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 EVERT HET EVERZWIJN KNUTSEL  
Kom gezellig mee knutselen! 

13.00 VELDJESFESTIJN EN YALB BOOG 
Zin in een leuk spelletjes? Blijf dan op je plek of kom gezellig 

naar de YALB Boog.  
14.00 LEVEND DARTS 8+ 

Hoeveel punten scoor jij?  
15.00 BIG 5 GAME: VICKY'S MEGA TWISTER  

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

Hé, hallo, het theater is er zo! Je wordt opgehaald en dan 
gaan we nog even lachen met elkaar! 

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

petto? 
WELKOM IN HET FESTIVAL COÖRDINATIE CENTRUM: 

VOOR DE GOEDEDOELEN WEEK! 

Vanavond vertellen we je alles over wat je deze week kunt 

verwachten en introduceren we een heel speciale gast op de 
camping. Zorg dat je er bij bent!  

20.00 HUTTEN BOUWEN  
We gaan lekker hutten bouwen, doe je mee? Trek oude 

kleren aan. 
21.00 OPDRACHTENSPEL 12+ 

Lukt het jou om alle opdrachten uit te voeren? 
 

 
 

 

 

 

MAANDAG 30 JULI 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN 

Ga je met ons mee? We knutselen weer leuke dingen! 
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 SUMMERCHANDISE   

Er moet natuurlijk wel wat te verkopen zijn op de 
festivalmarkt. En daar gaan wij voor zorgen! 

11.00 LEVEND TAFELVOETBAL  
Dit is heel tof en super melig spel, doe jij ook mee? 

14.00 SUMMERSPELEN  
Kom ook je conditie en lenigheid testen.  

15.00 RUDOLF'S DIERENTOCHT  
Doe je ook gezellig mee? 

18.15 PAMPEL EXPRESS  
Kiekeboe....ben je nog niet moe? Ga je mee? 

18.30 SCHATERTHEATER  

Wat zullen de typetjes vanavond weer beleven? 
20.00 SUMMERSTYLE AUTO WASSEN   

De auto´s hoeven niet meer naar de wasstraat, want wij 
komen auto´s wassen! Voor 1 euro geven we jouw auto een 

wasbeurt.  
 

 
DINSDAG 31 JULI 

09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN 
Loop maar achter ons aan, want we gaan er weer tegenaan! 

10.00-10.15 DANSPRET  
Swing gezellig met ons mee! 

10.15-10.45 SPELINSTUIF  

10.45-12.00 FESTIVAL VERSIERINGEN DAG 1  

Tijd om versieringen te maken, zodat het festival er gezellig 
uitziet! Help je ookmee? 

13.00 HEITJE VOOR EEN KARWEITJE   
Door zoveel mogelijk klusjes te doen voor iedereen op de 

camping, verzamelen we geld in voor het Glazenhuis  
14.00 PEUTERTIJD  

Een halfuurtje speciaal voor de allerkleinsten. 
15.00 BIG 5 GAME: STERKER DAN EVERT  

Ben jij sterker dan Evert? Doe mee en  
verdien een big 5 stempel. 

18.15 PAMPEL EXPRESS  
Hee, hee, ga je mee?  

18.30 SCHATERTHEATER  
Dat gaat weer lachen worden hoor!  

20.00 FESTIVAL FAMILY QUIZ  
Een quiz voor de hele familie!  

Welke familie weet het meeste  
over festivals en wint dit spannende spel?  

21.00 TIENER TREFPUNT 12+ 
Heb je zin om met alle tieners een toffe  

avond te beleven? Kom dan snel kijken! 
 

 
 

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 1 AUGUSTUS 

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

10.00-10.15 DANSPRET  
Begin de dag met een dansje! Doe je mee? 

10.15-10.45 SPELINSTUIF  
Ook vandaag starten we met leuke spelletjes. 

10.45-12.00 FESTIVAL VERSIERINGEN DAG 2  

We leggen de laatste hand aan de versieringen en oefenen nog 
snel onze acts. Dan is het al bijna zo ver! Spannend!  

11.00 HANDICAP VOETBAL  
Een potje voetballen, maar dan wat moeilijker, wie durft?! 

14.00 FLESSEN RECORDPOGING  
Alle flessen verzamelen!! Welk team verzamelt de meeste 

flessen en kan daarmee het mooiste bouwwerk maken? De 
opbrengst van het statiegeld van de flessen geven we aan het 

Glazenhuis! 
15.00 BIG 5 GAME: EVA'S DANCE EXPERIENCE  

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

Je bent toch nog niet moe? Ga je mee naar dat maffe gedoe? 
18.30 SCHATERTHEATER  

Benieuwd wat de typetjes hebben beleefd? Kom kijken! 
20.00 MEERKAMP  

Vaders, moeders, kinderen, tieners, de hele familie doet toch 
zeker mee!! 

 
DONDERDAG 2 AUGUSTUS 

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

10.00-10.15 DANSPRET  
10.15-10.45 SPELINSTUIF  

10.45-12.00 KIDS KUNST  
We gaan weer aan de slag om met elkaar een kunstige creatie 

in elkaar te zetten! Wat we gaan maken is een verrassing, 
maar mooi wordt het zeker! 

12.00 START GLAZEN HUIS  
Vandaag is het zover! Het glazen huis gaat dicht, maar wie zit 

er in? Kom gezellig kijken en vraag gerust een plaatje aan! 
14.00 SPONSNET  

Dit is een spetterende activiteit in het zwembad. Kom je ook 

meedoen, je moet wel een zwemdiploma hebben. 
15.00 BIG 5 GAME: HENNIE'S CROSS  

Cross gezellig mee met Hennie en verdien je big 5 stempel. 
17.00 PIZZA BAKKEN VOOR HET GOEDE DOEL!  

Bak je eigen heerlijke pizza! Inschrijven bij het animatieteam!  
18.15 PAMPEL EXPRESS  

18.30 SCHATERTHEATER  
Benieuwd wat de typetjes hebben beleefd? Kom kijken! 

20.00 VEILING VOOR HET GOEDE DOEL  
We hebben een veiling voor het goede doel! Kom je ook??  

20.30 JONGENS-MEIDEN VOETBAL  
Wie zal dit potje voetbal winnen? 

 

 
VRIJDAG 3 AUGUSTUS 

09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN 
Heb je je kleren al aan om met ons mee te gaan??? 

10.00-10.15 VELUWSE HELDEN FEEST! EN DIPLOMA 
UITREIKING MET RIKKIE.  

Je hebt vast wel aan een hoop activiteiten meegedaan en 
daar hebben wij dan een leuk diploma voor! Rikkie reikt 

jullie een mooi diploma uit!  

AANSLUITEND: KNUTSELEN VOOR HET GOEDE DOEL! 
We maken de laatste spullen voor het goede doel! 

10.45 BIG-5 T-SHIRTS VERVEN VOOR HET 
GOEDEDOEL!  

Kosten: €4,- 
12.30 BIG 5 GAME: CRAZY BIG 5  

Het belooft weer een knotsgekke middag te worden! 
14.00 JUNIOR SPONSORLOOP  

Loop jij ook mee voor het goede doel? Meer informatie vind 
je op de affiches! 

15.00 SPONSORLOOP  
Loop jij ook mee voor het goede doel? Meer informatie vind 

je op de affiches! 
17.00 PANNENKOEKENFEEST MET RIKKIE EN RUDOLF 

Kom je ook pannenkoeken eten? We hebben ook  
animatie in het restaurant, dan kunnen papa en mama 

lekker eten! Kosten per kind zijn € 4,50. Vanaf 4 jaar. 
19.00 KINDERKERMIS  

We hebben allerlei leuke spelletjes  
voor jullie bedacht en klaargezet! Komen jullie ook? 

20.00 FEESTELIJK ONTHAAL DJ'S  
UIT GLAZEN HUIS &  

BEKENDMAKING BEDRAG 
Na 24 lange uren mogen de DJ's weer naar buiten komen.  

We maken er natuurlijk een groot feest van en  
zullen de opbrengst bekend maken! 
 


