
 
  

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

VAN 27 APRIL T/M 3 MEI  

ZATERDAG 27 APRIL 
VRIJE DAG 
Het Animatieteam heeft een dagje vrij, maar morgen zijn ze er 
zeker weer bij! 
 

ZONDAG 28 APRIL 
10.00 DANSPRET 
Begin de dag met een dansje! Doe je mee? 
10.15 WELKOMSSHOW MET RIKKIE  
Maak kennis met onze Rikkie en zijn te gekke vrienden 
10.45 RIKKIE KNUTSEL 
Rikkie heeft zijn eigen bijzondere maar nuttige creatief, jij komt 
toch ook? 
13.00 PANNA KNOCKOUT TOERNOOI  
Wie wint het duel en gaat naar huis met de panna knockout 
troffee! Maar pas op voor de panna! 
15.00 BIG 5 GAME: VICKY'S SPORTHOL 
Test je kracht, snelheid en souplesse 
18.30 FUN EXPRESS station wit 
Heb jij een kaartje van de animatie gekregen? zorg dat je bij 
het goede station staat! 
19.00 SCHATERTHEATER: SCHATERTHEATER 
Kom je erbij? Er is nog een plekje op de eerste rij! 
20.00 LEVEND STRATEGO  
Wie weet de vlag te veroveren, of de maarschalk te verslaan? 
Maar pas op dat je niet tegen een bom aanloopt! 
 

 

MAANDAG 29 APRIL 
10.00 DANSPRET 
Even lekker swingen! 
10.15 ZEBRA 
elk streepje op de goede plek, wat een precisie werk! 
13.00 ZWEMBADFUN 
Joepie, tijd voor spelletjes in het zwembad!! Heb jij een 
zwemdiploma? Trek je zwemkleding maar snel aan!! 
15.00 BIG 5 GAME: RUDOLF BOUWT EEN HUIS 
Misschien komt hij zelfs wel een kijkje nemen! 
18.30 FUN EXPRESS station blauw 
Heb jij een kaartje van de animatie gekregen? zorg dat je bij het 
goede station staat! 
19.00 SCHATERTHEATER: SCHATERTHEATER  
Er is wel iets heel spannends aan de hand! kom kijken wat er is! 
20.00 TREFBAL  
Pas op voor die rondvliegende bal! Hij is op zoek naar jou! Zorg 
dat hij je niet raakt! 
 

DINSDAG 30 APRIL 
10.00 DANSPRET 
Dansen is leuk! Daarom beginnen we daar de dag mee! 
10.15 INDIANENMUZIEKKOKERS 
Indianen houden van muziek en dans. We maken trommeltjes 
waarmee je ook kunt schudden 
13.00 INDIANENTIPI BOUWEN 
tipisch he?! Indianen wonen het hele jaar door in een tent die ze 
een 'tipi' noemen. Wij gaan ook tipi's bouwen! 
15.00 BIG 5 GAME: STERKER DAN EVERT 
Laat die spierballen maar zien! 
18.30 FUN EXPRESS station groen 
Heb jij een kaartje van de animatie gekregen? zorg dat je bij het 
goede station staat! 
19.00 SCHATERTHEATER: SCHATERTHEATER 
Ook zin om lekker te lachen? Kom ook! 
20.00 HUILEN MET DE WOLVEN  
Een spannend avondspel in het donker waarbij je moet sluipen 
en niet gepakt mag worden door de hongerige wolven! 
 

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 “Fun-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 MEI 
10.00 DANSPRET 
Lekker dansen om te dag te beginnen. 
10.15 HAPSNAP DIEREN 
Maak je eigen speelgoed! 
13.00 TIK EN BALFESTIJN 
Veel kinderen en een bal? Dan wordt het een echt festijn! 
15.00 BIG 5: KUNST & EVA 

Ben jij een echte Picasso? Toon jouw kunsten! 
18.30 FUN EXPRESS station rood 
Heb jij een kaartje van de animatie gekregen? zorg dat je bij 
het goede station staat! 
19.00 SCHATERTHEATER: SCHATERTHEATER 
Wat gebeurt er vandaag? Dat is altijd de vraag!!! 
20.00 WIE BEN IK?  
Kan jij de juiste vragen stellen om erachter te komen wie je 
bent? Kom dan mee doen, het wordt vast een hilarische boel! 
21.00 FIND ME!  10+ 
Alleen echte slimme lui weten je te vinden. 

 

DONDERDAG 2 MEI 
10.00 DANSPRET 
Ken jij de pasjes al? Kom dan leren we ze aan! 
10.15 COWBOYHOED  
Lijk jij na vanmorgen al een beetje op cowboy Joe? 
13.00 COWBOYTESTEN  
Nu je de kleding van een cowboy hebt moet je laten zien of je 
ook wel een echte cowboy kan zijn! 
15.00 BIG 5 GAME: HAVIKSROOF 
zie je het glimmen? pas op voor dat je niet gesnapt wordt! 

18.30 FUN EXPRESS STATION PAARS 
Heb jij een kaartje van de animatie gekregen? zorg dat je bij 
het goede station staat! 
19.00 SCHATERTHEATER: SCHATERTHEATER 
Een leuk verhaal voor jong en oud! Jij bent er toch ook? 
20.00 COWBOYS VS INDIANEN  
De spanning is snijdend. Zal de eewige strijd tussen COWBOYS 
en INDIANEN vandaag worden beslist? Als jij je aansluit bij een 
van de kampen geeft dat misschien de doorslag. 
 

VRIJDAG 3 MEI 
10.00 DANSPRET 
Heerlijk swingen op super leuke muziek! 
10.15 VELUWSE HELDEN FEEST! 
heb jij dez week ook veel stempels verzameld? Kom jouw 
diploma halen! 
10.45 BIG 5 KIJKDOOS 
Al het moois van de Pampel in 1 doosje! 
13.00 BALLONTRAPSPEKTAKEL 
Dit mag en wil je niet missen. Kom met de hele familie en 
speel mee met dit prachtige spel! 
15.00 CRAZY BIG 5  
Te gekke spelen, jij bent er toch ook bij?! 
18.30 FUN EXPRESS station oranje 
Heb jij een kaartje van de animatie gekregen? zorg dat je 
bij het goede station staat! 
19.00 SCHATERTHEATER: SCHATERTHEATER  
Ook zin om lekker te lachen? Kom ook! 
20.00 VELUWSE BIG 5 STRATEGO 
Wie verslaat wie?! 
21.00 FOTO TELEFOONGAME 10+ 
Neem je telefoon mee met camera of een digitale camera 
en leg het vast. 
 


