Rammelbeek–Zomervakantie–27 juli t/m 2 augustus 2019
**Themaweek Wetenschap**
ZATERDAG 27 JULI 2019
10:00
10:15

Let’s Dance
Campingvriendjesclub +
Opgeven voor de Escape Room

Vandaag experimenteren we met onze eigen
gemaakte lamp!

14:00

Elektrisch Tikkertje

Tikspellen, maar dan net even anders!

16:00

**Escape Room** 8+

Heb jij je opgegeven? Los dan alle opdrachten
op en ontgrendel het slot!
Max. 40 deelnemers.

18:45
19:00

Ophaalronde theaterfeest
Theaterfeest

ZONDAG 28 JULI 2019
10:30

Treintje Bello

Kom naar het Centraal station om mee te
rijden!

15:00
Tip!!

Kevin Doesburg voorstelling
“De Circusolifant”

Een leuke show voor jong en oud.
Kaarten €5,- per kind en €2,50 per
volwassene te koop aan de kassa vanaf
14.30. Locatie: Naast de receptie.

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

Het is weer een groot feest,
als die twee gekken zijn geweest!

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 30 JULI 2019
MAANDAG 29 JULI 2019
10:00
10:15

Let’s Dance
Campingvriendjesclub

We maken onze eigen machine…Kom jij ook?

14:00

Vloeistoffen uit het vat

Dit is een raar spel!
Zien we je bij de animatieruimte?

16:00

Het wetenschap spel

Weet jij veel over de wetenschap?
Laat het zien bij deze sportieve uitdaging!

18:45
19:00

Ophaalronde Theaterfeest
Theaterfeest

Het is weer tijd voor theater!
Kom jij ook naar het podium?

20:00

Douanespel

Het is weer tijd voor een leuk spel!
Ben jij ook van de partij?

10:00

Let’s Dance

10:15

Campingvriendjesclub

Wij hebben een supersonisch goed idee,
een raket! Knutsel jij weer met ons mee?

13:30

Treintje Bello

Het is weer Bello Tijd!
Kom snel naar het Centraal Station!

16:00

Voetbaluurtje

We verzamelen op het voetbalveld,
kom jij ook?

16:00

Onderdelen van de raket

De onderdelen zijn kwijtgeraakt. Help jij
ons zoeken?

18:45

Ophaalronde Minidisco

19:00

Minidisco

De liedjes zijn weer uitgezocht!
Kom en dans mee op deze leuke liedjes!

20:00

Kampvuur

Een gezellig kampvuur aan het
recreatiemeer, zien we je daar?

WOENSDAG 31 JULI 2019
10:00
10:15

Let’s Dance
Campingvriendjesclub

Het is tijd op superslijm te maken!
Neem jij een bakje mee om het in te
bewaren?

14:00

Sportmix Deluxe

We verzamelen op het sportveld. Kom jij
ook?

14:00

Tot de maan en terug

Dit spel gaat tot de maan en terug.
Kom jij ook meespelen?

16:00

Het raadsel van de professor

Oh nee! Wat een lastig raadsel.
Help jij ons mee dit op te lossen?
18:30 ACTIE AVOND!!
Kom langs bij de receptie om je in te
schrijven. 1game €2,50 3games €5,-.
Elke week spelen we een ander spel, bijv.
bumperbal of archery tag.

18:45
19:00

Ophaalronde theaterfeest
Theaterfeest

Kom je naar 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.

VRIJDAG 2 AUGUSTUS 2019
10:00 Campingvriendjesclub
Het is echt waar!
Vandaag maken we een robot!

14:00 Test 1,2,3

DONDERDAG 1 AUGUSTUS 2019
10:00
10:15

Let’s Dance
Campingvriendjesclub

Er staat weer een wetenschappelijke knutsel
klaar!
Zien we je bij de animatieruimte?

13:30

Treintje Bello

De bekendste trein van Lattrop maak weer
zijn ronde, kom jij ook naar het Centraal
Station?

14:00

Ontdek de wetenschapper in
jezelf!

Ontdek hier wat jij allemaal al weet over de
wetenschap!

16:00

Sportfestijn

Het is weer tijd om te gaan sporten.
Zien we je op het sportveld?

18:45
19:00

Ophaalronde minidisco
Minidisco

Het is weer tijd voor minidisco!
Kom jij ook?

20:00

Versla de professor

Tijdens deze grappige show gaan wij de
professor verslaan!

We gaan weer iets leuks testen!
Help jij ons mee?

16:00 Wetenschapstest
Wat weet jij nog van deze week?
Kom langs om dit te checken!

18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest
De klok slaat alweer zeven keer.
Ben jij er ook weer bij?

20:00 Levend Cluedo
Weet jij deze misdaden op te lossen?

STARTPUNT? Animatieruimte!
Tenzij anders aangegeven
SLECHT WEER? Kom toch!
We doen altijd iets leuks.
DOE JE MEE MET ONS?
Deelname op eigen risico.
IN/OP HET WATER?
Zwemdiploma verplicht!

