
 
  

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

VAN 8 – 10 JUNI 

 

ZATERDAG 8 JUNI 
10.00 DANSPRET 
Doe gezellig mee met dit dans kwartiertje! 
10.15 KLIMMENDE HAGEDIS 
Een echte reptiel zo in het wild! 
13.00 CRAZY GAMES  
Spelletjes waar je helemaal tureluurs van wordt! 
15.00 STERKER DAN EVERT 
Laat die spierballen maar zien! 
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! 
20.00 VLAGGENROOF  
Welk team weet de vlag te veroveren! 
 

ZONDAG 9 JUNI 
10.00 DANSPRET 
We leren weer allerlei leuke dansen! Kom op en grijp die kans! 
10.15 NATUURKUNST 
We maken een kunstwerk met de natuurlijke materialen die we 
gevonden hebben! 
13.00 SPETTERSPELEN   
Heb jij een zwemdiploma? Gooi jezelf dan in het water en doe 
met ons mee! 
15.00 HANDEL ALS EEN HAVIK 
Wees slim, laat je niet op het verkeerde been zetten! 
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 
Hi ha ho en lachen doen we zo! 
20.00 DE DRILL INSTRUCTOR  
Ben jij stoer en sportief genoeg om met de Drill Instructor op pad 
te gaan? Kom dan ook en laat zien wat je in huis hebt. 

21.00 LEVEND MASTERMIND 10+  
Ontdek in zo min mogelijk pogingen de juiste combinatie. 

 

MAANDAG 10 JUNI 
10.00 DANSPRET 
Kom gezellig even langs, we strekken de benen en we gooien 
alles los! 
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 RIKKIE'S SPINNER 
Maak je eigen speelgoed! Dit heeft niemand! 
13.00 BURCHTBAL  
Een actief spel speciaal voor jou, dat wil je toch niet missen? 
15.00 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! 
 

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!  



 

 

 


