Entertainment programma

26 Mei t/m 29 Mei

Donderdag 26 Mei
10.30 Raf’s Knutselclub
18.30 Di Da Doe
We gaan met zijn alle
Meetheater
knutselen. Ben jij benieuwd
Ben
jij
benieuwd wat de
wat we gaan maken? Kom
typetjes vandaag hebben
dan ook! (Vanaf 3+)
beleefd? Kom gezellig kijken!
11.30 Meet & Greet met
19.00 Kidsdisco
Raf de Ranger
Na het theater is het tijd om
Knuffel en een foto met Raf?
samen met de typetjes je beste
Kom naar de Rangerclub!
dansmoves te laten zien.
14.00 Jongens vs.
20.00 Het Jachtseizoen
Meisjes Sportstrijd
(10+)
Wie is de beste in de
Weet jij uit handen te blijven
verschillende sporten? Kom
van de jagers? Neem je
het laten zien!
telefoon mee.

Zaterdag 28 Mei
10.30 Raf’s Rangerclub
We gaan met zijn alle de
natuur in. Klaar om op pad te
gaan? (Vanaf 6+)

18.30 Di Da Doe
Meetheater
Ben jij benieuwd wat de
typetjes vandaag hebben
11.30 Meet & Greet met beleefd? Kom gezellig kijken!
Raf de Ranger
Knuffel en een foto met Raf?
19.00 Kidsdisco
Kom naar de Rangerclub! Na het theater is het tijd om
samen met de typetjes je
14.00 Sluipspel (6+)
beste dansmoves te laten
Als jij super stil bent is dit
zien.
spel iets voor jou? Lukt het
jou om niet nat gemaakt te
21.00 Reflectortocht
worden?
Loop jij deze spannende
tocht in het donker? Neem
15.00 Voetbal (8+)
een zaklamp mee!
Kom je ook meedoen met
een potje voetbal?

Welkom bij Raf’s Entertainmentprogramma
We verzamelen voor de Rangerclub.
Doe je ook gezelig mee?

Vrijdag 27 Mei
10.30 Raf’s Knutselclub
We gaan met zijn alle knutselen. Ben jij benieuwd wat
we gaan maken? Kom dan ook! (Vanaf 3+)
14.00 Warm Welkom
Het entertainmentteam staat voor jullie klaar om jullie
welkom te heten op de camping.
18.30 Di Da Doe Meetheater
Ben jij benieuwd wat de typetjes vandaag hebben
beleefd? Kom gezellig kijken!
19.00 Kidsdisco
Na het theater is het tijd om samen met de typetjes je
beste dansmoves te laten zien.
20.00 Oosters Stratego (10+)
Levend stratego maar dan net iets anders! Krijg jij de
vlag van Alladin te pakken?

Zondag 29 Mei
10.30 Raf’s Knutselclub
We gaan met zijn alle
knutselen. Ben jij benieuwd
19.00 Kidsdisco
wat we gaan maken? Kom Na het theater is het tijd om
samen met de typetjes je
dan ook! (Vanaf 3+)
beste dansmoves te laten
zien.
14.00 Vlinderspel
Denk jij dat je alle vlinder kan
vinden? Kom dan meedoen
20.30 Beat the Best
met dit leuke spel.
Wil jij meedoen met deze
spelshow en laten zien dat je
18.30 Di Da Doe
Meetheater
de beste bent? Meld je aan
Ben jij benieuwd wat de
bij het animatieteam.
typetjes vandaag hebben
beleefd? Kom gezellig kijken!

