
 
  

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

ZATERDAG 11 AUGUSTUS 

20.00 VRIJE DAG  
De vakantie is voorbij voor ons recreatieteam, misschien 

zien jullie ze een volgende vakantie wel weer! 

 

 
ZONDAG 12 AUGUSTUS 

09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN  
We gaan lekker knutselen met elkaar, loop dus maar achter 

ons aan! 
10.00 WELKOMSTSHOW MET RIKKIE  

Maak kennis met Rikkie. 
10.45 RIKKIE KNUTSEL  

Je kan nu je eigen Rikkie maken. 
13.00 SPELLETJES BIJ DE YALB BOOG 

Kom gezellig naar de YALB, dan gaan we een leuk spel 
spelen! 

14.00 RECORDIO  
We gaan weer records breken! Jong en oud verzamelen! 

15.00 BIG 5 GAME: ZO SLIM ALS EEN VOS  
Wees slim en verdien je big 5 stempel. 

18.15 PAMPEL EXPRESS  
Halli, hallo, je wordt opgehaald. Ben je al klaar? 

18.30 SCHATERTHEATER  
Wat hebben de knotsgekke typetjes nu weer in petto? 

20.00 DE PAMPEL ACTIEF  
Hoe actief en sportief zijn jullie? 

21.00 THROUGH THE AIR 12+ 
Een gaaf spel, maar je mag de grond niet raken! 

 
 

MAANDAG 13 AUGUSTUS 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN  

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

Dansen is leuk! Daarom beginnen we daar de dag mee! 

10.15-10.45 SPELINSTUIF  

We gaan weer beginnen met gezellige ochtendspelletjes! 
10.45-12.00 EUROTOP SPAARPOT  

Maak je eigen spaarpot om je euro's in te sparen. 
11.00 MINI TOUR DE FRANCE  

Neem je fiets mee want vandaag is het fietsen geblazen. 
Heb je geen fiets? Dan kan je ook mee doen hoor!! 

14.00 GEKLEURDE NEUZEN RACE  
Een gek spel, maar trek niet je mooiste kleding aan. 

15.00 BIG 5 GAME: RUDOLF BOUWT EEN HUIS  
Lukt het jou om de big 5 stempel te verdienen? 

18.15 PAMPEL EXPRESS  
Halli, hallo, je wordt opgehaald. Ben je al klaar? 

18.30 SCHATERTHEATER  

Ook zin om lekker te lachen? Kom ook! 
20.00 DE GROTE PAPA EN MAMA SPELEN COMPETITIE  

Een spelcircuit, neem je papa en mama mee! 
 

 
DINSDAG 14 AUGUSTUS 

09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN  
We gaan lekker knutselen met elkaar, loop dus maar achter 

ons aan! 
10.00-10.15 DANSPRET  

Laat je echte dans moves zien tijdens dit danskwartiertje! 
10.15-10.45 SPELINSTUIF  

Hee! Doen jullie vanmorgen ook weer mee? 
10.45-12.00 AUSTRALISCH KNUTSELFEEST  

We maken allemaal mooie spulletjes uit Australië. Wat kies 
jij om te maken? 

14.00 LEVEND SJOELEN  
Heb je dat ooit gezien, je bent zelf de levende sjoelschijf. 

Wie komt het verst? 
15.00 BIG 5 GAME: EVERT DARES YOU!  

Durf jij het aan? Dan verdien je een big 5 stempel. 
16.00 VOORLEESKWARTIERTJE  

Het is weer tijd voor een leuk verhaaltje.  
Kom je ook luisteren? 

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

18.30 SCHATERTHEATER  
Dat wordt weer lachen, gieren, brullen! 

20.00 ABORIGINALTOCHT  

We gaan op jacht, net als de aboriginals. 

21.00 THE PITCH 12+ 
Wie heeft de leukste activiteit? 
 

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 15 AUGUSTUS 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN  

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

Het wordt weer een swingende opening van de dag. 
10.15-10.45 SPELINSTUIF  

We spelen allerlei verschillende spelletjes! 
10.45-12.00 AFRIKAANSE MASKERS  

Met deze kleurrijke maskers wanen we ons echt in Afrika. 
11.00 LIJNBAL   

Ben jij er klaar voor en ben je snel op de juiste manier?  
Dan win je wel! 

14.00 OASEPRET IN HET ZWEMBAD  
Plons, zoek verkoeling in de oase van ons zwembad!  

Als je een diploma hebt kan je mee doen! 
15.00 BIG 5 GAME: EVA'S BRASS BAND  

Ben jij er klaar voor? Je kan een big 5 stempel verdienen.  
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 AFRIKA  

Een show barstensvol ritme en muziek. 
 

 
DONDERDAG 16 AUGUSTUS 

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

10.00-10.15 DANSPRET  
Vind jij dansen ook zo leuk? Kom erbij! 

10.15-10.45 SPELINSTUIF  
Kom ook gezellige spelletjes spelen! 

10.45-12.00 CHINESE DRAKEN  
We maken prachtige draken om mee te lopen in de grote 

Chinese parade. 
14.00 CHINEES TREFBAL  

Ooit trefbal gespeeld op zijn Chinees? Kom dan met ons 
meedoen. Zeker weten dat je daarna Chinees kunt lezen! 

15.00 BIG 5 GAME: HENNIE'S CROSS  

Klaar voor de strijd? Verdien dan je big 5 stempel. 

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

allemaal goed aankomen! 
18.30 SCHATERTHEATER  

Kom je erbij? Er is nog een plekje op de eerste rij! 
20.00 GROTE CHINESE PARADE  

Ni-Hao, hallo, hier komen we aan. 
Doe ook gezellig mee en sluit achter aan. 

 

VRIJDAG 17 AUGUSTUS 
09.45-10:00 KNUTSELKARAVAAN  

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

10.00 VELUWSE HELDEN FEEST!  
Het belooft weer een groot feest te worden, maar neem je 

fototoestel mee! 
EN COWBOYS EN COWGIRLS  

Cowboys en cowgirls opgelet! We maken mooie kleding, 
11.00 VELDLOOP 8+ 

Test je conditie tijdens de veldloop. Voor alle leeftijden, 
dus doe ook mee! 

14.00 BIG 5 SKILLS DRIVE  
Heb jij genoeg skills? Laat het zien tijdens dit big 5 spel! 

15.00 ZWEMBAD TIKSPELEN   
Iedereen kent de tikspelletje op het grasveld, maar heb je 

ze ook wel eens in het water gedaan. Vandaag gaan we 
allerlei tikspelletjes in het zwembad doen. 

18.15 PAMPEL EXPRESS  
Iedereen erg blij? Dan gaan we verder in een grote rij! 

18.30 SCHATERTHEATER  
Wat hebben de knotsgekke typetjes nu weer beleefd? 

20.00 SPORTMARATHON  
Alle sportievelingen opgelet, tijd voor wat actie! 

 
 


