Recreatie & Buitensportprogramma
09 tot en met 15 Juli

Maandag 9 juli
Vrijdag van het recreatieteam
Vandaag is het recreatieteam een dagje vrij. Morgen kun
je weer meedoen aan super gave activiteiten.

12:00 uur

13:15 uur

Springkussen
Omdat het recreatieteam vandaag vrij is staat er bij de
blokhut een springkussen klaar voor de kinderen tot 12
jaar. Er is hierbij geen begeleiding aanwezig.

Donderdag 12 juli
10:00 uur

KIDSCLUB: Geluksster

13:00 uur

Ardennen Rangers: Hutten bouwen

13:15 uur

Kajakken 6+

19:00 uur

Mees en Mies meeleeftheater

20:30 uur

De Grote Pak Je Moment Spelshow

Tokkelparcours (13:45 bij X-Cape)
Tokkelen, Apen- en indianenbrug op 20m. hoogte in de
bomen. Een middag vol spannende onderdelen.
Deelname €30,- p.p. Minimale lengte 1.40m.

Dinsdag 10 juli
09:45 uur

Kajakken 6+

10:00 uur

KIDSCLUB: Leeuw

Een recreatieve tocht op de rivier de Semois door de
prachtige natuur van de Gaumestreek. Deelname €17,00
p.p. Kinderen jonger dan 12 onder begeleiding van een
volwassene. Deelname vanaf 6 jaar.

Jij hebt geluk vandaag, want we maken een geluksster,
die je deze vakantie vast heel veel geluk zal brengen!
We gaan met takken sjouwen en prachtige hutten bouwen!
Een recreatieve tocht op de rivier de Semois door de
prachtige natuur van de Gaumestreek. Deelname € 17,00
p.p. Kinderen jonger dan 12 onder begeleiding van een
volwassene. Deelname vanaf 6 jaar.
Het is weer zover na etenstijd. Kom naar het podium,
daarvan krijg je heus geen spijt!
Pak je moment tijdens deze doldwaze snelle spelshow,
waarin jij met je team strijdt voor de overwinning!

Vrijdag 13 juli
10:15 uur

Ranger Piste (10:45 uur bij X-Cape)

11:00 uur

Primitief koken

11:45 uur

Primitief koken

13:15 uur

Kajakken 6+

19:00 uur

Mees en Mies meeleeftheater

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.

20:00 uur

Ardennen Ranger kampvuur

13:00 uur

Recordspel

21:00 uur

Kampvuur 12+

13:15 uur

Piste Abseiling (13:45 uur bij X-Cape)

Zaterdag 14 juli

Abseilen tot op een hoogte van 30m boven de Semois. Op
en top avontuur! Deelname €30,- p.p en vanaf 1.40m.

13:00 uur

Zeephellingwelkomstfeest

15:30 uur

Buikschuifbaan 12+

16:00 uur

WK troostfinale

19:00 uur

Mees en Mies meeleeftheater

20:30 uur

Beachvolleybal

Het wordt weer lachen, gieren maar vooral brullen
vandaag want je kunt je eigen leeuw komen knutselen!

13:00 uur

Ardennen Rangers: Rivieronderzoek

15:00 uur

Begeleide Mountainbiketocht 12+

19:00 uur

Mees en Mies meeleeftheater

Kom naar de blokhut. Daar hoor je wat de bedoeling is en
vertrekken we samen naar de rivier.
Moutainbiken in een bosrijke omgeving met stijle
afdalingen. Deelname vanaf 12 jaar en kost € 20,00 p.p.
(eigen fiets € 7,00 p.p.)
Kom naar het podium op de heuvel! Het is tijd voor weer
een nieuw theateravontuur.

20:00 uur

WK Halve finale

20:30 uur

Badminton 12+

De eerste halve finale van het WK wordt vanavond
gespeeld. Kijk je ook mee bij de horeca?
Kom naar de blokhut om met je voeten in het zand een
lekker potje te badmintonnen. Vanaf 12 jaar.

Woensdag 11 juli
10:00 uur
10:30 uur

Ardennen Rangers: katapult maken
Kom naar de blokhut. We maken een stoere katapult
vandaag.

Buks-, Boog-, Blaaspijpschieten 8+

Wil jij ook wel eens winnen? Kom vandaag het recordspel
doen, verbreek andermans records en word de topper van
de middag!

15:00 uur

Nummerbal

19:00 uur

Mees en Mies meeleeftheater

20:00 uur
20:30 uur

Leuk en spannend spel.
Wat is het toch een gek stel! Maar ze maken altijd leuke
dingen mee. Kom naar het podium en luister naar hun
verhaal, oké?

WK Halve finale
De tweede halve finale van het WK wordt vanavond
gespeeld. Kijk je ook mee bij de horeca?

Het Douanespel
Probeer maar eens met je smokkelwaar langs de douane
te komen! Doe gezellig mee met dit spannende spel!
Vanaf 8 jaar.

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.
Schuilt er in jou een echte kok? Deze ochtend gaan we
boven een kampvuurtje wat lekkers koken. Deelname is
gratis voor Ardennen Rangers, €2,50 p.p. voor niet
Ardennen Rangers. Opgeven kan bij de blokhut. Aantal
plaatsen zijn beperkt. Tot 12 jaar.
Schuilt er in jou een echte kok? Deze ochtend gaan we
boven een kampvuurtje wat lekkers koken. Deelname is
gratis voor Ardennen Rangers, €2,50 p.p. voor niet
Ardennen Rangers. Opgeven kan bij de blokhut. Aantal
plaatsen zijn beperkt.
Een recreatieve tocht op de rivier de Semois door de
prachtige natuur van de Gaumestreek. Deelname € 17,00
p.p. Kinderen jonger dan 12 onder begeleiding van een
volwassene. Deelname vanaf 6 jaar.
Het is altijd lachen geblazen met deze twee rare typetjes
op het podium. Kom je ook kijken?
Snel naar het kampvuur! Gezellig met z’n allen een tof
Ranger spel spelen rond het vuur!
Kom naar de kampvuurplaats achterop het activiteitenveld.
Daar staat je een gezellige avond te wachten.

Kom lekker glijden en wees niet bang om nat te worden!
Ook iedereen die ouder is dan twaalf kan buikglijden. Doe
je ook mee? We zien je bij de blokhut.
De troostfinale van het WK wordt vanmiddag gespeeld.
Kijk je ook mee bij de horeca?
Wie komen er vanavond? Ben jij ook zo nieuwsgierig?
Kom zeker naar het podium want het wordt weer lachen,
gieren en brullen!
Een gezellig en sportief toernooi. Inschrijven kan ter
plekke en deelname vanaf 12 jaar.
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Zondag 15 juli
10:00 uur

KIDSCLUB: Beer

10:30 uur

Buks-, Boog-, Blaaspijpschieten 8+

13:00 uur

Ardennen Rangers: Ranger training

14:30 uur

Begeleide Mountainbiketocht 12+

15:00 uur

Zweeds Loopspel XXL

17:00 uur

WK Finale

19:00 uur

Mees en Mies meeleeftheater

20:30 uur

Vossenjacht

Beren mogen dan wel gevaarlijk zijn, de beer die wij gaan
maken is heel lief!
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.
Kom naar de blokhut. Daar hoor je meer over deze stoere
activiteit.
Moutainbiken in een bosrijke omgeving met stijle
afdalingen. Deelname vanaf 12 jaar en kost € 20,00 p.p.
(eigen fiets € 7,00 p.p.)
Rennen, veel weten en samenwerken is belangrijk bij dit
spel. Jij doet toch ook wel mee aan deze speciale
XXL-editie met 40 vragen!? Vanaf 8 jaar.
De finale van het WK wordt vanavond gespeeld. Kijk je
ook mee bij de horeca?
Ook vandaag vertellen de typetjes weer een grappig
verhaal. Lekker dansen en zingen met ons allemaal!
We gaan op zoek naar de Vossen! Kun jij ze allemaal
vinden? Voor deze activiteit is het recreatieteam op zoek
naar vrijwilligers van 18 jaar en ouder. Wil je helpen, laat
het ons weten!
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