
 
  

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

VAN 30 MEI – 2 JUNI 

 

DONDERDAG 30 MEI 
10.00 DANSPRET 
Kan jij alle liedjes al meezingen? Kom dan langs, dan leer je er 
een leuk dansje bij! 
10.15 RIKKIE KNUTSEL: PIJL EN BOOG 
Altijd handig voor in de natuur! 
13.00 AASGIERENSPEL  
We sturen je op pad ... wie komt als eerste terug met de 
opdracht vervuld? 
15.00 HENNIE'S CROSS 
Vandaag is het de dag van Hennie! 
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  
Welke gekke capriolen komen nu weer aan bod? 
20.00 KWALLEBALLEN  
Een soort rugby, maar dan vies. Met modder, zand en water. 
Trek dus oude kleren aan! 
 

VRIJDAG 31 MEI 
10.00 DANSPRET 
Een soort van ochtendgymnastiek, maar dan nog wat 
swingender. 
10.15 PLANETEN MOBIEL 
Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en 
Neptunus zijn van de partij, jij toch ook? 
13.00 TIKRUGBY  
Een lekker ruig spel! Kom je ook? 
15.00 VELUWSE BIG 5 ACTIVITEITEN 
Wat gaan we vandaag beleven?! 
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 
Kom je erbij? Er is nog een plekje op de eerste rij! 
20.00 OUDERS TEGEN DE KINDEREN VOETBAL  
Welk team van coole papas en mamas neemt het op tegen het 
team van sportieve kids? Bij voldoende deelnemers maken we er 

een toernooitje van! 

 

ZATERDAG 1 JUNI 
10.00 DANSPRET 
Even dansen en dan met een goed gevoel de dag in! 
10.15 MASKER VAN JE HANDEN 
Kiekeboo! Maak iets moois met jouw handen! 
13.00 BURCHTBAL 
Een actief spel speciaal voor jou, dat wil je toch niet missen? 
15.00 BIG 5 SKILLS DRIVE 
Een echte Veluwse held wordt je natuurlijk niet zomaar! 
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 
Ook zin om lekker te lachen? Kom ook! 
20.30 VOSSENJACHT  
Start de zoektocht naar de vossen. Zullen ze jou te slim af zijn? 
 

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!  



 

ZONDAG 2 JUNI 
10.00 DANSPRET 
Ben jij een danstalent? Laat maar zien dan! 
10.15 RUDOLFS FOTOSHOOT 
Kom je ook even kijken? Je kunt vandaag op de foto met 
Rudolf het hert. Rikkie de Ranger is er ook, dus dit mag je niet 
missen! 
10.45 RIKKIE'S WILDKIJKER 

Om de dieren van de veluwe te kunnen redden moeten we 
eerst zoeken. Daarvoor heb je een wildkijker nodig, dus kom 
snel! 
13.00 ZWAAI, ZWAAI... MET RUDOLF EN RIKKIE  
Rikkie en Rudolf staan klaar om jullie uit te zwaaien. Ze hopen 
jullie snel weer te zien op de Pampel! 

 
 
 
 

 


