
 
  

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

ZATERDAG 17 AUGUSTUS 
VRIJE DAG  
Het Animatieteam heeft een dagje vrij, maar morgen zijn ze 
er zeker weer bij! 

 
ZONDAG 18 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 LUCHTBALLON  
1000 luchtballonnen 
13.00 ALLES-BAL  
Welk spel we spelen? Het kan alle kanten op gaan! 
15.00 VICKY'S MAAK JE EIGEN TAFELVOETBAL  
Stel jouw beste team samen! 
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 LETTERTRANSPORT  
Sluipen door de lichtbundel heen. Op je buik, wordt niet 
gezien, dan vervoer je wel een letter of tien! 
 
 

MAANDAG 19 AUGUSTUS 
10.00 DANSPRET  
Vind jij dansen ook zo leuk? Kom erbij! 
10.15 MAGISCHE RUPS  
He wat kruipt daar nou? 
13.00 ZWEMBADFUN  
Joepie, tijd voor spelletjes in het zwembad!! Heb jij een 
zwemdiploma? Trek je zwemkleding maar snel aan!! 

15.00 RUDOLF'S  ONDERZOEK PAD  
He ga jij ook mee op onderzoek? 
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 VIEZE HANDENSPEL  
Rennen, zoeken en lol maken in dit snelle spel! 
 
DINSDAG 20 AUGUSTUS 
10.00 DANSPRET  
We beginnen de dag met een vrolijke, muzikale work-out! 
10.15 IK WORD BRANDWEERMAN  
Stoer zeg! Vlammen blussen. 
13.00 BRANDWEER GAMES  
Als een echte brandweer hoor je dit te kunnen! 
13.00 HUIFKARTOCHT €6,95 P.P 
Verzamelen op het park. Voor tickets en info kunt u terecht 
bij de receptie. 
15.00 EVERT DARES YOU!  
Durf jij het 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 BRANDWEERMANNEN GAAN LOS!!  
afsluiting brandweerdag: MLT en feestje + diploma 
 

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 21 AUGUSTUS 
10.00 DANSPRET  
Dansen is leuk! Daarom beginnen we daar de dag mee! 
10.15 PANFLUIT  
Fluit de mooiste melodietjes 
13.00 DWEILHOCKEY  
Hockey doen wij met een dweil, wil je weten hoe dat gaat? Wij 
staan er klaar voor! 
15.00 EVA'S BRASS BAND  
Swingen maar! 
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! 
20.00 LEVEND SJOELEN  
Heb je dat ooit gezien, je bent zelf de levende sjoelschijf. Wie 
komt het verst? 
21.00 WEERWOLVEN VAN WAKKERDAM 10+ 
Een spannend spel... Red het dorp voor de weerwolven 
iedereen te pakken krijgen. 
 
DONDERDAG 22 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 IK WORD POLITIEAGENT  
Met deze pet ben jij direct een politieagent! 
13.00 HAAL JE SKELTERRIJBEWIJS!  
Je enige echte pampel-skelter-rijbewijs! 
13.00 HUIFKARTOCHT €6,95 P.P 
Verzamelen op het park. Voor tickets en info kunt u terecht bij 
de receptie. 
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  
Lachen, gieren, brullen, wat een pret! 
20.30 BOEF WAAR BEN JE?  
Een spel voor slimme boeven en snelle politieagenten! Kom jij 

laten zien wat je in huis hebt? 
 

VRIJDAG 23 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 RIKKIE KNUTSEL  
Rikkie heeft zijn eigen bijzondere maar nuttige creatief, jij 
komt toch ook? 
13.00 VELDJESFUN  
Wij komen vanmiddag bij jullie langs met leuke spelletjes! 
Wil je mee doen? Blijf dan in de buurt van je tent! 
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 VELUWSE BIG 5 STRATEGO  
Wie verslaat wie?! 
 


