
 
  

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

ZATERDAG 3 AUGUSTUS 
VRIJE DAG  
Het Animatieteam heeft een dagje vrij, maar morgen zijn ze 
er zeker weer bij! 

 
ZONDAG 4 AUGUSTUS 
10.00 DANSPRET  
Ben jij een danstalent? Laat maar zien dan! 
10.15 WELKOMSSHOW MET RIKKIE  
Maak kennis met onze Rikkie en zijn te gekke vrienden 
10.45 3D VLINDER  
Lekker vladderen, hij lijkt net echt! 
13.00 SPORTSPETTERS  
Wil je er nog lekker even tegenaan, dan moet je zeker nog 
aan het sporten gaan! 
15.00 VICKY'S MEGA TWISTER  
Wie is er lenig? 
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  
Lachen, gieren, brullen, wat een pret! 
20.00 GEKLEURDE NEUZEN RACE  
De mooiste kleuren komen voorbij, ben jij de snelste? 
 

MAANDAG 5 AUGUSTUS 
10.00 DANSPRET  
Vind jij dansen ook zo leuk? Kom erbij! 
10.15 ZEEMEERMIN  
Een mooie glitterstaart, wauw! 
13.00 ZWEMBADFUN  
Joepie, tijd voor spelletjes in het zwembad!! Heb jij een 
zwemdiploma? Trek je zwemkleding maar snel aan!! 

15.00 RUDOLF'S DIERENTOCHT  
Ga jij mee opzoek naar de dierenvrienden van Rudolf? 
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  
Lachen, gieren, brullen, wat een pret! 
20.00 PAMPEL ZESKAMP  
Een pittige strijd, doet u mee? Schrijf u tijdig in! 
 
DINSDAG 6 AUGUSTUS 
10.00 DANSPRET  
We beginnen de dag met een vrolijke, muzikale work-out! 
10.15 VET COOLE PIRATEN LOOK  
Wij toveren jou om tot piraat! 
13.00 KLEUTER PIRATEN MIDDAG  
Vanaf 4 jaar 
13.00 HUIFKARTOCHT €6,95 P.P 
Verzamelen op het park. Voor tickets en info kunt u terecht 
bij de receptie. 
15.00 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  
Lachen, gieren, brullen, wat een pret! 
20.00 STRATEGO VAN STOERE PIRATEN  
Vind jij de schatkist van de tegenstanders? 
 

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 7 AUGUSTUS 
10.00 DANSPRET  
Dansen is leuk! Daarom beginnen we daar de dag mee! 
10.15 ZEEPKISTENRACE DE KNUTSEL 
Wie maakt de mooiste zeepkist en komt het verst? 
13.00 TIKRUGBY  
Dat is nog eens gaaf! Lekker actief en niet te flauw! 
15.00 EVA'S DANCE EXPERIENCE  
Gooi die heupen maar los! 
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  
Lachen, gieren, brullen, wat een pret! 
19.00 NATUURWANDELING ONDER LEIDING VAN GIDS 
YVONNE. €5,50 P.P 
Verzamelen bij Schenkenshul nabij camping ’t Schinkel. Voor 
tickets en info kunt u terecht bij de receptie. 
20.00 ZEEPKISTENRACE  
Wie maakt de mooiste zeepkist en komt het verst? 
21.00 FIND ME!  10+ 
Alleen echte slimme lui weten je te vinden. 
 
DONDERDAG 8 AUGUSTUS 
10.00 DANSPRET  
Gooi je armen los en zet je benen in de maat! Als dit niet 
swingend is, weet ik het niet meer. 
10.15 SUPER SCHATKISTEN  
Kom je ook je eigen schatkist maken? Stop er al je kleine 
spulletjes in zodat ze nooit meer kwijt raken. 
13.00 PIRATENKWARTET  
Verzamel ze allemaal! 
13.00 HUIFKARTOCHT €6,95 P.P 
Verzamelen op het park. Voor tickets en info kunt u terecht bij 
de receptie. 
15.00 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  
Lachen, gieren, brullen, wat een pret! 

20.30 LEVEND ZEESLAG  
Een spannend spel: probeer zo snel mogelijk alle schepen van 
de tegenpartij te laten zinken! 
 
 

VRIJDAG 9 AUGUSTUS 
10.00 DANSPRET  
Schud je lijf lekker los, dans met ons mee! 
10.15 MEET AND GREET MET RIKKIE EN RUDOLF  
Kom snel op de foto met Rikkie en Rudolf het hert! Ze zijn 
altijd in voor een knuffel of een stoere high-five. 
10.45 EVA EEKHOORN KNUTSEL  
Een big5 vriendin mee naar huis! 
13.00 ZWERKBAL 2.0  
Zoals Harry Potter het speelt maar dan net anders 
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  
Lachen, gieren, brullen, wat een pret! 
20.00 BANANENDOZEN BARRICADE EXTREEM  
Wow, super actie, wie verovert de meeste dozen?! 
 


