
 
  

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

ZATERDAG 24 AUGUSTUS 
VRIJE DAG  
Het Animatieteam heeft een dagje vrij, maar morgen zijn ze 
er zeker weer bij! 

 
ZONDAG 25 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 RAKET  
Ga je naar de maan of liever langs Mars? 
13.00 SPORTSPETTERS  
Wil je er nog lekker even tegenaan, dan moet je zeker nog 
aan het sporten gaan! 
15.00 SPORTSPETTERS  
Wil je er nog lekker even tegenaan, dan moet je zeker nog 
aan het sporten gaan! 
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 DIAMANT SMOKKEL  
Dat is de moeite waard! Je moet er alleen wel goed je 
aandacht bij houden! 
 

MAANDAG 26 AUGUSTUS 
10.00 DANSPRET  
Vind jij dansen ook zo leuk? Kom erbij! 
10.15 VISJES VANGEN  
He ik heb beet! 
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  
Kom jij alle big5 helden tegen? 
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 FIND ME!   
Alleen echte slimme lui weten je te vinden. 
 
DINSDAG 27 AUGUSTUS 
10.00 DANSPRET  
We beginnen de dag met een vrolijke, muzikale work-out! 
10.15 STOKPAARD  
Hotjik! Hier komt mijn paard! 
13.00 HUTTENHEEM   
Vanuit Huttenheem gaan we verder bouwen aan ons 
koninkrijk. Kom jij ook weer helpen?  
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 STOKPAARD PARCOURS  
Als een echte ruiter moet je dit parcours gaan afleggen. Lukt 
jou dat? 
 

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 28 AUGUSTUS 
10.00 DANSPRET  
Dansen is leuk! Daarom beginnen we daar de dag mee! 
10.15 PINATA MARIONET  
Komen hier ook snoepjes uit? 
13.00 KWALLEBALLEN  
Dit spel spelen we met een bal van zand en met water. Trek 
dus oude kleren aan, want je blijft niet schoon! 
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! 
20.00 STROMAN EN BOEMAN  
Leg jij de boeman geen strobreed in de weg? Houd hem maar 
wel tegen, want als hij je te pakken krijgt heb je reuzepech!! 
21.00 MIDDELEEUWS MOORDSPEL  10+ 
Het was geen fijne tijd die middeleeuwen. Bij ons is het 
gelukkig wel heel gezellig. Alhoewel.. Kan jij raden wat er 
vanavond gebeurd is? 
 
DONDERDAG 29 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 RIDDERSCHILD  
Een stoer schild voor een stoere ridder! 
13.00 RIDDER CIRCUIT  
Het leger bereidt zich voor! Dat mag niemand missen hoor! 
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 GRONDSTOFFENJACHT  

Door allerlei opdrachten uit het land van Goedensfere uit te 
voeren, kan je bij Pierre de la Keye grondstoffen verdienen.  
 

VRIJDAG 30 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 RUDOLF HET HERT KNUTSEL  
Neem je eigen big5 vriend mee naar huis! 
13.00 DOBBELSPELEN   
Kom jij ook snel aanhollen om met de dobbelsteen je 
kansen te bekijken?  
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 BUSKRUIT  
Een tof spel voor iedereen. Dus zorg dat je erbij bent! 
 


