Rammelbeek – Zomervakantie – 20 juli t/m 26 juli 2019
**Themaweek Hollywood**
ZATERDAG 20 JULI 2019
ZONDAG 21 JULI 2019
10:00
10:15

Let’s Dance
Campingvriendjesclub

Vandaag maken we weer een toffe knutsel,
zien we je in de animatieruimte?

14:00

Voetbalclinic

Tijdens deze activiteit leer je de basis, maar
ook coole trucs!

16:00

10:30

Treintje Bello

Kom naar het Centraal station om mee te
rijden!

Vandaag is het animatieteam een
dagje vrij!
Ben je er morgen ook weer bij?

Ren je rot

Voor dit spel moet je een goed geheugen
hebben!

18:45
19:00

Ophaalronde theaterfeest
Theaterfeest

Het is weer tijd voor theater! Kom jij ook
kijken naar die twee grappenmakers?

20:30

Bingo in ‘n Veldhook

Per bezette stoel is een plankje kopen
verplicht, deze kunt u kopen voor:
€3,- per plankje
€1,- per bonnetje of 6 bonnetjes voor €5,Vergeet niet je eigen stift mee te nemen voor
de rondes op de bonnetjes.

DINSDAG 23 JULI 2019

MAANDAG 22 JULI 2019
10:00
10:15

Let’s Dance
Zwemspel3Daagse

Vandaag is de eerste dag van de
zwemspel3daagse, kom jij ook in het
zwembad?

10:15 Campingvriendjesclub
Kom jij ook knutselen in ’n Veldhook?
14:00 Disney-tocht
Deze tocht is in het thema van Disney, kom
langs en doe mee!

16:00

Cooling down

Een sport waarbij je lekker kan afkoelen met
de warmte van buiten!

18:45
19:00

Ophaalronde Theaterfeest
Theaterfeest

Deze twee grappenmakers moet je hebben
gezien!

20:00

Levend Cluedo

10:00

Let’s Dance

10:15

Zwemspel3Daagse

Dag twee is aangebroken.
Ben jij vandaag ook van de partij?

10:15

Campingvriendjesclub

Knutseltijd, ben jij erbij?
13:30 Bello de trein
Golfen, maar dan anders! We zien je
graag op het sportveld!

16:00

Aap maar na

De titel verraad het al…..

18:45

Ophaalronde Minidisco

19:00

Minidisco

Het is weer tijd om te dansen, trek je
disco-outfit maar vast aan!

20:00

Kampvuur

Lekker gezellig en warm bij het kampvuur
spellen en meer….!

Bij goed weer zal er rond 18.30uur
vanaf het open veld een luchtballon
opstijgen

WOENSDAG 24 JULI 2019
10:00
10:15

Let’s Dance
Zwemspel3Daagse

De laatste dag alweer, zet jij een topscore
neer?

10:15 Campingvriendjesclub
Het is weer een verrassing wat te gaan
maken, we zijn in ‘n veldhook

14:00

Audities Rammelbeek got
talent

Heb jij een leuk talent voor de show?
Kom dan langs en laat het zien

16:00

Bouw estafette

Een estafette waarbij je moet bouwen,
dat is vet!

18:45
19:00

Ophaalronde theaterfeest
Theaterfeest

Het is theatertijd! Zien we je bij het
podium?

20:30

Bingo in ‘n Veldhook

Per bezette stoel is een plankje kopen
verplicht, deze kunt u kopen voor:
€3,- per plankje
€1,- per bonnetje of 6 bonnetjes voor €5,Vergeet niet je eigen stift mee te nemen
voor de rondes op de bonnetjes.
Woensdag actiedag! Bekijk de flyers op
(o.a.) het sanitair gebouw!

VRIJDAG 26 JULI 2019
10:00

DONDERDAG 25 JULI 2019
**Themadag Hollywood**
10:00 Let’s Dance
10:15 Campingvriendjesclub
Vandaag gaan we het decor voor de show
knutselen, help jij een handje mee?

13:30

Treintje Bello

Kom naar het Centraal Station om mee te
rijden!

14:00

Win een Oscar

In dit spel gaat veel geks gebeuren! Zien we je
op het sportveld?

16:00

Generale repetitie
Rammelbeek got talent

Doe jij mee aan de show? Kom dan langs om
te oefenen!

18:45
19:00

Ophaalronde Hollywood disco
Hollywood disco

Lekker dansen op de leukste liedjes,
Trek je Hollywood outfit maar aan!

20:00

**Rammelbeek got talent**

Komt dat zien, komt dat zien. De kinderen
hebben een talentvolle show voorbereid!

Kinderlotto (tot 8 jaar)

Doe jij mee met de lotto (gratis)?
Er zijn leuke prijzen te winnen!

11:00 Kinderbingo (8-12 jaar)
Een gratis bingo!?
Wie wil dat nou niet?

14:00 Campingstrijd
In dit te gekke spel kom je meer te weten
over de camping!

16:00 Douanespel (8+)
Probeer zoveel mogelijk te smokkelen?
Dat doe je door goed te sprokkelen!

18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest
Het is rond de klok van zeven,
tijd om weer wat leuks te beleven!

STARTPUNT? Animatieruimte!
Tenzij anders aangegeven
SLECHT WEER? Kom toch!
We doen altijd iets leuks.

20:00 Weerwolven
Ben jij en weerwolf, burger of de heks?
Kom langs voor dit spannende spel!

DOE JE MEE MET ONS?
Deelname op eigen risico.
IN/OP HET WATER?
Zwemdiploma verplicht!

