
 
  

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

ZATERDAG 18 AUGUSTUS 

20.00 VRIJE DAG  
Morgen begint het recreatieteam voor jullie! 

 

 

ZONDAG 19 AUGUSTUS 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN  

Hee, ben je klaar voor een leuke activiteit? 
10.00 WELKOMSTSHOW MET RIKKIE  

Maak kennis met Rikkie.  
10.45 RUDOLF HET HERT KNUTSEL EN  

PIRATEN OP DE PAMPEL  
Het is weer tijd om te knutselen. Doe jij ook gezellig mee? 

13.00 VELDJES FESTIJN  
Luister goed naar de muziek waar we zijn.... Want we komen 

naar JULLIE toe!  
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 WILD THINGS 12+ 
Niet bang voor een potje ruige spelen zoals buikschuiven, 

zeepzeilrugby, krachtspelen,...enz.? Laat maar eens zien hoe 

taai je bent! 

 
 
 

MAANDAG 20 AUGUSTUS 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN  

Hee, ga je ook weer mee? 
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 FLESSEN VOETBAL  
Een verfrissend potje voetbal. 

14.00 ESTAFETTE RONDE  
Blijf maar op je veldje staan, wij komen er zo aan..... 

De estafettes kunnen dan beginnen....eens kijken wie er wel 
kan winnen!! 

15.00 BIG 5 GAME: RUDOLF'S  ONDERZOEK PAD  
Ga mee op onderzoek 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, maar dan met echte piraten. 
 

 
DINSDAG 21 AUGUSTUS 

09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN  
Hee, kom je ook gezellig mee? 

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 SPORTCLINIC VOOR KIDS 8+ 
Hou jij ook van sport? Je hebt het vast snel onder de knie! 

13.00 KLEUTER PIRATEN MIDDAG  
Kleuterspelletjes, doe je gezellig mee? 

14.00 KOMPAS KLUWEN  
Weet jij waar de spullen verstopt liggen? 

15.00 BIG 5 GAME: HIGHLAND EVERT  

Doe gezellig mee! 
18.15 PAMPEL EXPRESS  

Jij gaat toch ook weer mee? 
18.30 SCHATERTHEATER  

Dat gaat weer lachen worden hoor!  
20.00 SMIKKEL SMOKKEL SPEL  

Lukt het jou om smokkel spullen op een  

slimme manier te smokkelen?  

21.00 MYSTERY HANG-OUT 12+ 
Het wordt mysterieus, maar jullie zijn  

vast slim genoeg. Komen jullie ook? 
 

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 22 AUGUSTUS 

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 RECORDS ZESKAMP  

Een spetterende zeskamp voor de hele familie. Wie vestigt het 
record van de dag? Kom allemaal meedoen! 

14.00 WATERSPORT  

Als je een zwemdiploma hebt ben je welkom in het zwembad 

voor actie en sportiviteit! 
15.00 BIG 5 GAME: KUNST & EVA  

Tijd voor iets creatiefs! 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 mee te doen met dit spannende spel? 

 
 

DONDERDAG 23 AUGUSTUS 
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  

14.00 TUSSENSTAND EN BESCHERM JE BOOT-SPEL  
Doe jij ook gezellig mee? 

15.00 BIG 5 GAME: HAVIKSROOF  
Een spannend roofspel, waar je een big 5 stempel mee kan 

verdienen. 
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  

Een spannende strijd, wie gaat er winnen? 
AANSLUITEND: JE EIGEN OCEANIË CERTIFICAAT ! 

 

 
 

VRIJDAG 24 AUGUSTUS 
RUDOLF’S GROTE DIERENFEEST ! 

 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN  

Hee, ga je ook gezellig mee? We gaan weer bijna beginnen. 
10.00 VELUWSE HELDEN FEEST! EN BOOTJE OP ZEE  

Hebben jullie er weer zin in vandaag? We maken een 
bootje in de zee! 

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  
Kom mee doen en verdien na afloop een big 5 stempel. 

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

zwemdiploma? Trek 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 FAMILIE VLAGGENROOFSPEL TOERNOOI 

Als mama de bende afleidt, kunnen jij en je papa er met de 
vlag vandoor gaan! 
 


