Recreatieprogramma
de Witte Wieven
08 tot en met 13 augustus 2020

ZATERDAG 08 AUGUSTUS
10:00 uur

Tijd voor ochtendgymnastiek op
de leukste muziek.

10:15 uur

We hopen op een mooie vakantie samen met
jullie!
Lara en Ashley
Protocol animatie – Covid 19
• Wij zorgen wij dat wij 1,5 meter afstand
houden van de gasten. Niet bij kinderen
waarbij het lichamelijk contact zoveel mogelijk
beperkt wordt. • Wij wassen zeer regelmatig
onze handen • Bij het meeleeftheater houden
we 1,5 meter afstand • Wij staan het niet toe
dat ouders in de recreatietent aanwezig zijn. •
Scharen en andere attributen wassen wij na
afloop van de activiteit af. • Kinderen zijn
verplicht om bij binnenkomst in de recreatietent
hun handen te desinfecteren. • Kinderen zitten
aan tafels en zijn niet verplicht om 1,5 meter
afstand te houden.

KIDSCLUB: Piratenfeest
Kom vandaag een piratenboot,
piratenvlag en/of een
piratenhoed knutselen!

Hallo gasten van de Witte Wieven,
Welkom op de Witte Wieven in Nunspeet! Wij,
Ashley en Lara, verzorgen de aankomende
week namens de Witte Wieven het
recreatieprogramma.
’s Morgens is er knutselen. Ben jij 12 jaar of
jonger dan ben je welkom in de grote tent die
op het kampeerveld naast de receptie staat!
De rest van iedere dag doen we heel veel
leuke dingen. Om 19.00 uur is er de Loek & Lot
Theatershow voor de kinderen tot 10 jaar.
Behalve het morgenprogramma starten alle
activiteiten bij de kantine.
Bij Jan en Hennie van de kantine kun je terecht
voor lekker eten, heerlijk ijs, koffie, thee, bier,
frisdrank en vooral veel gezelligheid. Voorlopig
is er iedere zaterdag om 20.30 uur Bingo en
iedere woensdag om 14.00 uur Kinderbingo.
Bij de manege is ook telkens veel te doen. Je
kunt lessen krijgen of een stapritje maken.
Vraag bij Marianne en Eric wat er mogelijk is.

Ochtendgymnastiek

14:00 uur

Het Mysterie van de
verdwenen Schatkaart
De schatkaart is verdwenen, help
jij mee zoeken?! Misschien weet
jij dan wel waar de schat ligt...

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow
We gaan weer beginnen! Kom je
weer gezellig kijken naar een
knotsgek avontuur?!

20:30 uur

Bingo
In verband met het coronavirus
spelen we BINGO buiten en
worden de regels van het RIVM
nageleefd. We hopen op een
beetje droog weer én er zijn
mooie prijzen te winnen!

ZONDAG 09 AUGUSTUS
10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Even rekken en strekken op de
leukste muziek.

10:15 uur

KIDSCLUB: Maskerfeest!
Het is vandaag een maskerfeest,
je kunt namelijk je eigen masker
komen maken! Kies jij voor een
vrolijke unicorn, een lieve kat,
een griezelige Frankenstein of
een stoere draak?

14:00 uur

De Circusschool
Hooggeëerd publiek, komt dat
zien! Vandaag leer je een echte
circusartiest te worden! Heb jij
het in je om als een echte
circusartiest in de piste te
staan?! Kom gezellig meedoen
en ga er met een echt
circusdiploma vandoor! Vanaf 3
jaar.

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Jouw theatervriendjes wachten
weer op je met een nieuwe
theatershow vol met spanning,
gekheid en avontuur!
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21:00 uur

De Grens in het Donker 10+

20:30 uur

Een spannend avondspel! We
beginnen later dan gebruikelijk!!

MAANDAG 10 AUGUSTUS
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

Wie overleeft dit slagveld en
verzamelt de meeste punten?

WOENSDAG 12 AUGUSTUS
10:00 uur

Begin je dag fris en fruitig met
een paar dansjes.

10:15 uur

KIDSCLUB: Chinese Draak

19:00 uur

10:15 uur

20:30 uur

KIDSCLUB: Spelletjesfeest!
Vandaag gaan we niet knutselen,
maar allemaal verschillende
leuke spelletjes spelen. We
maken er met z'n allen een groot
spelletjesfeest van!

1001 Balspelen
Jagerbal, krokodillenbal,
tsjoekbal, trefbal, stand in de
mand, 10-bal, Schots balspel,
handbal, mikbal en nog veel
meer supergave balspelen kun je
doen met een bal. Ben je al
benieuwd welke balspelen jij
vandaag gaat doen?

14:00 uur

Loek & Lot Theatershow

20:30 uur

Daar zijn ze weer! Kom kijken en
luisteren.

Ochtendgymnastiek
Wakker worden allemaal! Tijd
voor een paar leuke dansjes.

Draken bestaan niet? Kijk maar
uit want deze spuwt vuur en
beweegt met zijn lijf alle kanten
op!

14:00 uur

Levend Stratego

Kinderbingo
Doe mee met deze kinderbingo!
We spelen het buiten en er zijn
mooie prijzen te winnen!

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Een supergezellige theatershow
met jouw enige echte
theatervriendjes!

De Geluksvogel-Show
Alles draait in deze spelshow om
geluk! Wie is de grootste
geluksvogel?

Kwalleballen
Een soort rugby, maar dan nóg
spannender. Vanaf 8 jaar.

DONDERDAG 13 AUGUSTUS
DINSDAG 11 AUGUSTUS

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Spring en swing met ons mee!

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Wie doet er deze ochtend weer
met ons mee?

10:15 uur

KIDSCLUB: Pauw
Vandaag maken we een pauw
op een bijzondere manier. Met je
handen zorg je ervoor dat deze
pauw er prachtig kleurrijk uitziet!
Doe kleren aan die vies mogen
worden: we werken met verf.

14:00 uur

Zwembadspelletjes
Allemaal verschillende spelletjes
in het water! Je moet wel je
zwemdiploma hebben.

16:00 uur

Peuterpret
Alle peuters opgelet, het wordt
dolle pret!

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

10:15 uur

KIDSCLUB: Leeuw
Het wordt weer lachen, gieren
maar vooral brullen.

14:00 uur

Disney Speurspektakel
Een superleuke speurtocht met
Goofy, Mickey, Minnie en nog
veel meer Disney-figuren!
Speciaal voor alle kinderen vanaf
4 jaar.

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Ben je benieuwd wat jouw
theatervriendjes dit keer weer
beleefd hebben?! Kom ook.

20:30 uur

Waterballonvolleybal
Volleybal met een waterballon,
dat lijkt makkelijk maar is het
niet! Kom je gezellig meedoen?!
Vanaf 8 jaar.

De theatershow gaat weer
beginnen, kom je ook kijken?!
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