18 juli t/m 24 juli

ZATERDAG
09:45 Let’s Dance
10:00 Betuwe Rangerclub
Welkom! We gaan beginnen!
We maken een spel, ga jij winnen?
14:00 Welkom op Camping Betuwe
Wat leuk dat jullie op de camping zijn!
Raf heet jullie welkom, hij vindt dat heel fijn!
16:00 Levend tafelvoetbal
Dit is echt te gek!
Kom je snel naar de vaste plek?
19:00 Ranger Avonturen
Kom naar de vaste plek,
dit stuk wordt echt te gek!
20:00 *Disco*
Yooooo,
Vanavond hebben we disco!

ZONDAG
09:45 Let’s Dance
10:00 Betuwe Rangerclub
Een zonnige knutsel mag niet ontbreken,
dit zijn de mooiste weken!
14:00 Stabal
Hoor jij je naam?
Dan zou ik maar gaan klaarstaan!
16:00 Bizarre Bootcamp
Kom snel uit je tent,
voor dat je te laat bij de bootcamp bent!
19:00 Ranger Avonturen
Rond de klok van zeven,
valt er weer iets geks te beleven!
20:00 Selfie Challenge
Kun jij deze challenge aan?
Dan moet je selfies maken gaan!

MAANDAG
Het animatieteam is vandaag een dagje vrij!

DINSDAG
10:00 Betuwe Rangerclub
Een insectenhotel gaan we maken,
eens zien of jij deze knutsel kunt kraken!
14:00 Vossenjacht met Raf
Raf en zijn vrienden zijn over de camping verstopt,
kan jij ze vinden?
19:00 Ranger Avonturen
Heb jij ze al gezien?
Ze hebben weer pret voor tien!
20:00 Jachtseizoen
Het spel van YouTube en StukTV,
doe jij ook mee?
00

WOENSDAG

DONDERDAG

10:00 Betuwe Rangerclub
Dit wordt een te gek uur!
We knutselen met spulletjes uit de natuur!
14:00 Olifantenjacht
Een soort levend stratego, wie had dat
verwacht, we doen olifantenjacht!
16:00 Vlottenbouwen
Kom jij wel?
We gaan vlottenbouwen maar wel snel!
19:00 Ranger Avonturen
Weet jij wat ik zie?
Is dit magie? 9:00
20:00 Ik hou van Holland
Deze show blijft plezant,
het gaat over ons koude kikkerland!

10:00 Betuwe Rangerclub
We gaan weer beginnen,
met welke kleur ga jij dit verzinnen?
14:00 Meet en Greet met Raf
Ontmoet Raf vandaag!
Dit wordt gaaf!
16:00 Douane spel
Kun jij langs de bewakers komen?
Dat zal je belonen!
19:00 Ranger Avonturen
Een zebra met gele sokken?
Hier loopt iemand te jokkenbrokken!
20:00 Verkleedparty Disco
Verkleed je zo gek als je wil!
Tijdens deze disco staan we niet stil!

VRIJDAG
09:45 Let’s Dance
10:00 Betuwe Rangerclub
Tentakels nog aan toe,
van octopus word je moe!
14:00 Waterballonnen gevecht
We gaan waterballonnen maken,
kan jij de ander raken?
16:00 Levend kwartet
Dit wordt dikke pret,
we spelen levend kwartete!
19:00 Ranger Avonturen
Jaja daar zijn ze weer!
Waar is het feestje deze keer?
20:00 Bingo
Doe allemaal maar mee!
We spelen bingo, hoezee!

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
Animatieruimte
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

