Recreatie & Buitensportprogramma
03 tot en met 08 Juli

19:00 uur

Dinsdag 3 juli
10:00 uur

13:00 uur

21:00 uur

Zaterdag 7 juli
WK Kwartfinales
Om 16:00 uur en 20:00 uur worden de WK kwartfinales
uitgezonden bij de horeca. Komt u ook gezellig kijken?

10:15 uur

Ardennen Rangers: pijl en boog maken
Vandaag maken we een pijl en boog. Super handig voor
een echte ranger.

13:00 uur

Buks-, Boog-, Blaaspijpschieten 8+

11:00 uur

Piste Abseiling (13:45 uur bij X-Cape)
Abseilen tot op een hoogte van 30m boven de Semois. Op
en top avontuur! Deelname €30,- p.p en vanaf 1.40m.

19:00 uur

Mees en Mies meeleeftheater
Het is altijd lachen geblazen met deze twee rare typetjes
op het podium. Kom je ook kijken?

20:30 uur

Vlaggenroof
Aanvallen en verdedigen, daar gaat het om bij dit spel.
Roof met ons mee! Vanaf 8 jaar.

Donderdag 5 juli
10:00 uur

KIDSCLUB: Ananasdoosje
We maken vandaag een tropisch opbergdoosje in de vorm
van een ananas!

13:00 uur

Big splash!
We spelen big splash in het zwembad, speciaal voor alle
jeugd vanaf 14 jaar!

15:00 uur

Kleurkwartet
Welke kleur hoort bij welke kleur? En hoe kom je zo
onopvallend mogelijk binnen in het vak bij de
tegenstander? Probeer zoveel mogelijk kwartetten te
verzamelen, want dan heb je grote kans dat jouw team dit
spel wint!

19:00 uur

20:30 uur

13:00 uur
19:00 uur

19:00 uur

20:00 uur

Beachvolleybal 12+
Een gezellig en sportief toernooi. Inschrijven kan ter
plekke en deelname vanaf 12 jaar.

20:00 uur

Ardennen Rangers kampvuur
Snel naar het kampvuur! Gezellig met z’n allen een tof
Ranger spel spelen rond het vuur!

21:00 uur

Kampvuur 12+
Kom naar de kampvuurplaats achterop het activiteitenveld.
Daar staat je een gezellige avond te wachten.

Zondag 8 juli
10:00 uur

Ardennen Rangers: Ranger training
Laat zien dat jij het in je hebt om een echte Ardennen
Ranger te zijn. We zien je bij de blokhut.

10:30 uur

Buks-, Boog-, Blaaspijpschieten 8+
Pijlen schieten in de roos of schieten met een echte buks!
Vandaag leer je het bij ons. Deelname €10,00 p.p. Vanaf 8
jaar.

13:00 uur

Estafette-Spektakel
Supergave estafettes! Ben je snel of kun je goed
samenwerken?

WK Kwartfinales
Om 16:00 uur en 20:00 uur worden de WK kwartfinales
uitgezonden bij de horeca. Komt u ook gezellig kijken?

Ranger Piste (10:45 uur bij X-Cape)
Ben jij een echte Ardennen Ranger die van spanning en
avontuur houdt? Dan is dit prachtige touwenparcours
zeker iets voor jou! Deelname vanaf 8 jr en 1.30m.
(Tussen 1.30m en 1.40m onder begeleiding van een
volwassene.) Deelname €23,- p.p.

11:00 uur

Mees en Mies meeleeftheater
Wie komen er vanavond? Ben jij ook zo nieuwsgierig?
Kom zeker naar het podium want het wordt weer lachen,
gieren en brullen!

Vrijdag 6 juli

10:15 uur

Mees en Mies meeleeftheater
Het is de hoogste tijd, dus ga maar vast klaar staan. Dan
komen wij er zo aan!

Omgekeerd Verstoppertje
Wie kan zich voor de rest van de groep schuilhouden? We
spelen verstoppertje maar dan wel op een heel andere
manier.

Zeephellingwelkomstfeest
Kom lekker glijden en wees niet bang om nat te worden!

Mees en Mies meeleeftheater
Het is weer zover na etenstijd. Kom naar het podium,
daarvan krijg je heus geen spijt!

Primitief koken
Schuilt er in jou een echte kok? Deze ochtend gaan we
boven een kampvuurtje wat lekkers koken. Deelname
gratis voor Ardennen Rangers, €2,50 p.p. voor niet
Ardennen Rangers. Opgeven kan bij de blokhut. Aantal
plaatsen zijn beperkt. Tot 12 jaar.

Pijlen schieten in de roos of schieten met een echte buks!
Vandaag leer je het bij ons. Deelname €10,00 p.p. Vanaf 8
jaar.

13:15 uur

Ranger Piste (10:45 uur bij X-Cape)
Ben jij een echte Ardennen Ranger die van spanning en
avontuur houdt? Dan is dit prachtige touwenparcours
zeker iets voor jou! Deelname vanaf 8 jr en 1.30m.
(Tussen 1.30m en 1.40m onder begeleiding van een
volwassene.) Deelname €23,- p.p.

Woensdag 4 juli
10:00 uur

Kampvuur 12+
Kom naar de kampvuurplaats achterop het activiteitenveld.
Daar staat je een gezellige avond te wachten.

Badminton 12+
Kom naar de blokhut om met je voeten in het zand een
lekker potje te badmintonnen. Vanaf 12 jaar.

Ardennen Rangers kampvuur
Snel naar het kampvuur! Gezellig met z’n allen een tof
Ranger spel spelen rond het vuur!

Mees en Mies meeleeftheater
Wie komen er vanavond? Ben jij ook zo nieuwsgierig?
Kom zeker naar het podium want het wordt weer lachen,
gieren en brullen!

20:30 uur

20:00 uur

Ardennen Rangers Vishengel maken
We maken een vishengel, hiermee kun je in het wild je
eten vangen. Wie weet gaan we zelfs wel oefenen in de
rivier.

19:00 uur

Wie komen er vanavond? Ben jij ook zo nieuwsgierig?
Kom zeker naar het podium want het wordt weer lachen,
gieren en brullen!

KIDSCLUB: Unicorn
Met deze toffe vrolijke unicorn kan je vakantie niet meer
stuk!

Mees en Mies meeleeftheater

Primitief koken
Schuilt er in jou een echte kok? Deze ochtend gaan we
boven een kampvuurtje wat lekkers koken. Deelname
gratis voor Ardennen Rangers, €2,50 p.p. voor niet
Ardennen Rangers. Opgeven kan bij de blokhut. Aantal
plaatsen zijn beperkt. Tot 12 jaar.

14:00 uur

Formule 1 - Groot Brittannië
Kom bij de horeca gezellige de formule 1 race van Groot
Brittannië kijken.

19:00 uur

Mees en Mies meeleeftheater
Wat voor spannend avontuur zouden die twee vandaag
hebben beleefd? Kom naar het podium want daar is het
feest.

21:30 uur

Trappisten PUBQUIZ 16+
Een avond die in het teken staat van Belgische trappistenbieren. Onze monniken kunnen u er alles over vertellen.
Kom naar onze bar en proef het verschil! Vanaf 16 jaar.
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