Entertainment programma

15 Aug t/m 21 Aug

]

Vrijdag 19 Augustus
19.00 Di Da Doe
Meetheater & Kidsdisco
10.30 Raf’s Rangerclub
Ben jij benieuwd wat de
We gaan vandaag hutten
typetjes vandaag hebben
bouwen, doe je mee? (6+)
beleefd? En wil je ook lekker
meedansen? Kom dan ook!
14.00 Sluipspel (6+)

Ben jij erg stil en of kan je
juist heel goed luisteren?
Kom meedoen!
15.00 Schminkspektakel

Verzamelen bij nieuwe
toiletgebouw!
20.30 Wie word
Miljonair (10+)

Kom jij langs om jezelf om Dit spel is een variant op
te toveren tot iets super
Levend Stratego, maar
moois?
dan net iets anders.

Zaterdag 20 Augustus
10.30 Raf’s Knutselclub
19.00 Di Da Doe
We gaan met zijn alle
Meetheater & Kidsdisco
knutselen. Ben jij benieuwd
Ben jij benieuwd wat de
wat we gaan maken? Kom
typetjes vandaag hebben
dan ook! (Vanaf 3+)
beleefd? En wil je ook lekker
meedansen? Kom dan ook!
14.00 Record Jacht (8+)

Kan jij een record zetten Verzamelen bij nieuwe
toiletgebouw!
op de camping of
misschien zelfs wel een
wereldrecor breken, kom
20.30 Ik hou van Holland
het testen!
(10+)

15.00 Het Kunstenaars
experiment (6+)

Kom je meedoen met
deze leuke spelshow?

Kan jij heel mooi
schilderen? Kom
meedoen!

Zondag 21 Augustus
10.30 Raf’s Knutselclub
We gaan met zijn alle
19.00 Di Da Doe
knutselen. Ben jij benieuwd
wat we gaan maken? Kom Meetheater & Kidsdisco
Ben jij benieuwd wat de
dan ook! (Vanaf 3+)
typetjes vandaag hebben
14.00 De goede Volgorde beleefd? En wil je ook lekker
(6+)
meedansen? Kom dan ook!

Deze simpele maar leuke
spelletjes kunnen jou
hersens laten kraken!

Verzamelen bij nieuwe
toiletgebouw!

14.00 Flessenverdediger
(6+)

20.30 Spelletjes avond

(8+)
Iedereen kent
Vanavond doen we even
flessenvoetbal wel, maar
lekker chill en gaan we
kunnen jullie het ook met
verschillende spelletjes
een trefbal?
spelen.

Verzamelen in de Rangertent
naast het Restaurant! Theater bij
Nieuwe Toiletgebouw.

Extra Informatie

