Entertainment programma

8 Augustus t/m 14 Aug

]

Vrijdag 12 Augustus
18.30 Meet & Greet met
Raf de Ranger
10.30 Raf’s Rangerclub
We gaan vandaag een
vogelvoeder maken tijdens
de rangerclub. (6+)

Kom jij een knuffel en
highfive geven aan Raf?
Kom dan naar de tent

14.00 Levend
Sluipkwartet (8+)

19.00 Di Da Doe
Meetheater & Kidsdisco
Kan jij als eerste met je
Ben jij benieuwd wat de
team 4 dezelfde
typetjes vandaag hebben
voorwerpen in jou gebied beleefd? En wil je ook lekker
meedansen? Kom dan ook!
krijgen?

Zaterdag 13 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 Waterpolo (10+)

Kom je meedoen met een
20.30 Evil apples (12+)
potje waterpolo?
Bij dit spel krijg je een
Verzamelen bij het
situatie,
maar wat ga je
zwemmeer.
hierop reageren?
15.00 Spotify Quiz (10+)

15.00 Schminkspektakel

Kom jij langs om jezelf om
te toveren tot iets super
moois?

20.30 Weerwolven (10+)

De weerwolven van
Wakkerdam zijn weer in
het dorp, versla jij ze?

Zondag 14 Augustus

19.00 Di Da Doe
Meetheater & Kidsdisco
Ben jij benieuwd wat de
10.30 Raf’s Knutselclub typetjes vandaag hebben
We gaan met zijn alle
beleefd? En wil je ook lekker
knutselen. Ben jij benieuwd
meedansen? Kom dan ook!
wat we gaan maken? Kom
dan ook! (Vanaf 3+)
20.30 GPS Speurtocht
14.30 Emoji Bingo (6+)
(10+)

Een bingo spel maar dan Neem je telefoon mee
met emoji’s, we hebben voor deze lastige GPS
een paar kleine prijsjes die
Speurtocht!
je kan winnen!

Verzamelen in de Rangertent
naast het Restaurant!

Denk jij veel te weten over
muziek? Kom je kennis
testen tijdens deze spotify
quiz!

Extra Informatie

8-11 Augustus Bouwdorp
Heb jij zin om lekker te doe het
zelven een mee te doen met het
bouwdorp? Schrijf je in!
Leeftijd : 5-13 Jaar
Deelname is 15 euro
Inschrijven kan bij de receptie!

