1 t/m 7 augustus

ZATERDAG
10:00 Betuwe Rangerclub
Het allerleukste is knutselen met de natuur,
dus ga snel mee op avontuur!
14:00 Minute To Win It
Durf jij deze challenge aan?
Misschien kun je de buurman wel verslaan!
16:00 Candy Crush Live
Verzamel zoveel mogelijk snoepjes met punten
erop! Dit wordt helemaal top!
19:00 Ranger avonturen
Rond de klok van zeven,
valt er weer iets geks te beleven!
20:00 Minidisco XXL
We doen de hockey pockey en we gaan maar
door!

ZONDAG
10:00 Betuwe Rangerclub
We gaan onze eigen Mario Kart racewagen maken!
14:00 Mario Kart
Ben jij heel erg snel?
Dan win jij deze race misschien wel!
16:00 Fotospeurtocht
Heb jij de goede route uitgezocht?
Doe me aan de fotospeurtocht!
19:00 Ranger avonturen
Ik zie allemaal verschillende kleuren,
wat gaat er nu weer gebeuren?
20:00 Crazy 22
22 verschillende opdrachten in dit spel,
lukt jou dat allemaal wel?

MAANDAG

Vandaag is het animatieteam een dagje vrij!

DINSDAG
10:00 Betuwe Rangerclub
Hutsel de frutsel,
kom naar de knutsel!
16:00 Het mega geld spel
Win het meeste geld.
Wordt daardoor een echte held!
19:00 Ranger avonturen
De grappenmakers zijn weer van de partij,
wat zijn ze ontzettend blij!
20:00 James Bond
Ben jij stoer en ken je 007 ook wel?
00

WOENSDAG

DONDERDAG

10:00 Betuwe Rangerclub
Een knutsel voor om de pols,
weet jij al wat het is?
14:00 Koehandel XXL
Koehandel komt tot leven,
dit spel moet je echt beleven!
16:00 Weetjesspel
Dit is een heel leuk spel,
weet jij de antwoorden wel?
19:00 Ranger avonturen
Wat een plezier,
wat zijn ze nou allemaal aan het doen hier?0
20:00 Bewijs
Dit spel is echt onwijs,
je mot op zoek naar het bewijs!

10:00 Betuwe Rangerclub
Hé, hallo, hooi!
We maken een mooie hoofdtooi!
14:00 We gaan op Safari
Dit is een avontuurlijke tocht,
Zie jij daar ook een giraffe in de bocht?
16:00 Badminton
Sla de bal goed op,
dan wordt deze rally echt top!
19:00 Ranger Avonturen
Deze twee willen nog niet naar bed!
Dat wordt dikke pret!
20:00 Van alles wat quiz
Dit is niet mis!
weet jij wat het goede antwoord is?

VRIJDAG
09:45 Let’s Dance
10:00 Betuwe Rangerclub
Een pinguïn van papier?
Wat een knutsel vertier!
14:00 Het woordenboek spel
Woorden kloppen wel of ze kloppen niet,
zorg dat de winst niet aan je voorbij schiet!
16:00 Het mysterie van Betuwe
Raf vind dit erg spannend allemaal,
wat hoor ik daar voor kabaal?
19:00 Ranger Avonturen
Kijk eens wat een mafkezen,
kom je ook?
20:00 Vakkenbingo
De cijfers op de juiste rij?
Dan maakt deze prijs jou blij!

Maatregelen deelname aan activiteiten
•
•

•

Tot 18 jaar mag alles! Na 18 jaar moet 1,5m afstand gehouden worden.
Bij hoge opkomst kan het zijn dat er met shifts gewerkt gaat worden
Bij twijfels of klachten wordt gevraagd niet deel te nemen aan activiteiten

Startpunt
Aangegeven plek.
Tenzij anders aangegeven

Slecht weer?
Kom toch!
We doen altijd iets leuks

In/ op het water?
Zwemdiploma verplicht

Doe je mee met ons?
Deelname is op eigen risico

