Recreatie & Buitensportprogramma
23 tot en met 29 Juli

Maandag 23 juli
Vrijdag van het recreatieteam
Vandaag is het recreatieteam een dagje vrij. Morgen kun
je weer meedoen aan super gave activiteiten.

Vrijwilligers gezocht!
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met
het tot een succes maken van de Spooktocht. Geef u op
bij het recreatieteam.

12:00 uur

13:15 uur

10:00 uur

10:00 uur

KIDSCLUB: Ufo

13:00 uur

Ardennen Rangers: Hutten bouwen

13:15 uur

Kajakken 6+

15:00 uur

Kasti

19:00 uur

Mees en Mies meeleeftheater

20:30 uur

Jongens Tegen De Meisjes Spelshow

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.

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 24 juli
09:45 uur

Donderdag 26 juli

Kajakken 6+
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.

KIDSCLUB: Griezels
Vanavond kun je de boel angstaanjagend op stelten zetten
met deze griezels!

13:00 uur

Ardennen Rangers: rivieronderzoek

13:30 uur

Begeleide Mountainbiketocht 12+

15:00 uur

Wie wordt de nieuwe Miljonair?!

19:00 uur

Mees en Mies meeleeftheater

20:30 uur

Badminton 12+

Lukt het jou om vandaag als miljonair dit spel te winnen?

Ardennen Rangers: Natuurtocht

10:00 uur

Opgeven Outdoor Battle Zeskamp

10:30 uur

Buks-, Boog-, Blaaspijpschieten 8+

13:00 uur

13:15 uur
19:00 uur

20:30 uur

Kom naar de blokhut. vanaf hier start een gave tocht door
de natuur.

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.

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

11:45 uur

Primitief koken

12:30 uur

Primitief koken 12+

13:15 uur

Kajakken 6+

15:00 uur

Maffia-Spel

19:00 uur

Mees en Mies meeleeftheater

20:00 uur

Discozwemmen

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.
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. Vanaf 12 jaar.
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.
Doe mee met dit superspannende maffia-spel! Vanaf 8
jaar.
Het is altijd lachen geblazen met deze twee rare typetjes
op het podium. Kom je ook kijken?
Kom naarhet zwembad. Daar staat je een spetterende
avond te wachten.

Zaterdag 28 juli
Vrijdag van het recreatieteam
Vandaag is het recreatieteam een dagje vrij. Morgen kun
je weer meedoen aan super gave activiteiten.

De magische zonnewekker
Onee het zonnemannetje is zijn magische zonnewekker
kwijt. Als jullie niet helpen met zoeken dan vind hij hem
misschien nooit meer terug. Je moet dus helpen, anders
blijft het voor altijd donker!

Wie zijn er beter, de jongens of de meiden?! We komen
erachter in deze leuke spelshow waarin jij de hoofdrol
speelt! Kom je team versterken en doe mee!

Primitief koken

Outdoor Battle Stormbaan Zeskamp
De Stormbaan staat weer op de camping en dat betekend
dat het tijd is voor een super gave zeskamp. Vergeet niet
om jouw team op te geven om 11 uur bij de Blokhut.

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

11:00 uur

Geef je team op bij de blokhut voor deze stoere zeskamp.
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.

Vandaag wordt er een serieus potje kasti gespeeld! Wie
slagbal kent, kent kasti ook! De regels zijn een beetje
aangepast, maar het wordt vast en zeker net zo gaaf!

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

Woensdag 25 juli
10:00 uur

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.

10:15 uur

Kom naar het podium op de heuvel! Het is tijd voor weer
een nieuw theateravontuur.
Kom naar de blokhut om met je voeten in het zand een
lekker potje te badmintonnen. Vanaf 12 jaar.

Kom hutten bouwen. Dit wordt echt vet gaaf!

Vrijdag 27 juli

Vandaag gaan we op onderzoek uit in de rivier. Ga je met
ons mee?
Moutainbiken in een bosrijke omgeving met stijle
afdalingen. Deelname vanaf 12 jaar en kost € 20,00 p.p.
(eigen fiets € 7,00 p.p.)

Bliep, Bliep! We maken vandaag een gave ufo!

12:00 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.
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Recreatie & Buitensportprogramma
23 tot en met 29 Juli

Zondag 29 juli
Opgeven Spooktocht
Geef je vandaag op voor de spooktocht! Er zijn
verschillende groepen. Ook vrijwilligers zijn van harte
welkom om zich aan te melden.

10:00 uur

Ardennen Rangers: Ranger training

10:30 uur

Buks-, Boog-, Blaaspijpschieten 8+

13:00 uur

Drijfbal

14:30 uur

Begeleide Mountainbiketocht 12+

15:00 uur

Poppendokter Spreekuur

19:00 uur

Mees en Mies meeleeftheater

20:30 uur

Het Mega-Ruilspektakel

Kom naar de blokhut. Daar hoor je meer over deze stoere
activiteit.
Pijlen schieten in de roos of schieten met een echte buks!
Vandaag leer je het bij ons. Deelname €10,- p.p. Vanaf 8
jaar.
Kun jij goed mikken? Laat het maar zien bij dit spel...
Moutainbiken in een bosrijke omgeving met stijle
afdalingen. Deelname vanaf 12 jaar en kost € 20,00 p.p.
(eigen fiets € 7,00 p.p.)
Heb jij je knuffel of pop meegenomen op vakantie? Kom
dan naar het spreekuur van de poppendokter! Misschien
heeft je knuffel wel ergens pijn of wil je weten of je pop
nog gezond is? Kom naar het spreekuur van de
poppendokter, deze zorgt ervoor dat je lievelingsknuffel
weer helemaal gezond wordt!
Ook vandaag vertellen de typetjes weer een grappig
verhaal. Lekker dansen en zingen met ons allemaal!
Wie is de beste handelaar en welk team gaat er met de
mooiste ruilhandel vandoor? Vanmiddag weten we het!
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