
 
  

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

ZATERDAG 10 AUGUSTUS 
VRIJE DAG  
Het Animatieteam heeft een dagje vrij, maar morgen zijn ze 
er zeker weer bij! 

 
ZONDAG 11 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 BLAAS KIKKER  
Een kikker met een uitrollende tong, zo vangt hij dus al die 
vliegen! 
13.00 PANNA TOERNOOI  
Een stoer en behendig voetbalspel. Kom en neem je 
vrienden mee. Ook voor de meiden is dit een tof spel! 
15.00 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  
Lachen, gieren, brullen, wat een pret! 
20.00 REN JE ROT IN HET GROEN  
Ben jij een natuurkenner? Kom dan maar snel want dit is de 
ultime test! !  
 

MAANDAG 12 AUGUSTUS 
10.00 DANSPRET  
Vind jij dansen ook zo leuk? Kom erbij! 
10.15 BLOEMEN KUNST  
Dat fleurt de boel een beetje op 
13.00 ZWEMBADFUN  
Joepie, tijd voor spelletjes in het zwembad!! Heb jij een 
zwemdiploma? Trek je zwemkleding maar snel aan!! 

15.00 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 PAMPEL WESTERN SPEKTAKEL  
En super gaaf event! 
 
DINSDAG 13 AUGUSTUS 
10.00 DANSPRET  
We beginnen de dag met een vrolijke, muzikale work-out! 
10.15 INDIANENTOOI  
Een echte indiaan moet zijn veren verdienen. Natuurlijk 
slaan wij deze stap over en maken we een weelderige 
indianentooi met iedereen!  
12.30 HUIFKARTOCHT €6,95 P.P 
Verzamelen op het park. Voor tickets en info kunt u terecht 
bij de receptie. 
13.00 INDIANENTIPI BOUWEN  
Indianen wonen het hele jaar door in een tipi! 
15.00 HIGHLAND EVERT  
Durf jij de strijd der strijden aan? 
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 DE LACHENDE TOTEM  
Zoek die ene lachende totem en win de meeste punten! 
 

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 14 AUGUSTUS 
10.00 DANSPRET  
Dansen is leuk! Daarom beginnen we daar de dag mee! 
10.15 ACCORDEON VOGEL DE KNUTSEL 
Gevouwen in de lucht 
13.00 ZEEPZEIL TREFBAL  
Trefbal, rugby of buikschuiven. Het kan allemaal vanmiddag. 
We maken er een dolle boel van! 
15.00 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  
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 FULL MOON FESTIVAL  
Samen maken wij er een feestje van! 
 
DONDERDAG 15 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 WESTERN LAARS  
Zo word je een echte cowboy 
13.00 COWBOYTESTEN  
Nu je de kleding van een cowboy hebt moet je laten zien of je 
ook wel een echte cowboy kan zijn! 
13.00 HUIFKARTOCHT €6,95 P.P 
Verzamelen op het park. Voor tickets en info kunt u terecht bij 
de receptie. 
15.00 HANDEL ALS EEN HAVIK  
Wees slim, laat je niet op het verkeerde been zetten! 
16.00 CIRCUS BOLALOU 
Komt dat zien! Het circus Bolalou op camping de Pampel. 
Tickets zijn aan de tent verkrijgbaar. 
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! 
20.00 CIRCUS BOLALOU 
Komt dat zien! Het circus Bolalou op camping de Pampel. 
Tickets zijn aan de tent verkrijgbaar. 
20.30 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 16 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 HENNIE HAVIK KNUTSEL  
Een echte big 5 vriend 
13.00 LIJNBAL   
Ben jij er klaar voor en ben je snel op de juiste manier? 
Dan win je wel! 
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 WILD THINGS  
Niet bang voor een potje ruige spelen zoals buikschuiven, 
zeepzeilrugby, krachtspelen,...enz.? Laat maar eens zien 
hoe taai je bent! 
20.00 JACHTSEIZOEN 10+ 
Een spannend achtervolgingsspel! 
 


