10:15 uur

KIDSCLUB: Vrolijke
Vliegtuigjes

Maak deze kleurrijke
vliegensvlugge vrolijke
vliegtuigjes!
14:30 uur

Kinder bingo!

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

21:00 uur

Missie Superbankroof

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

21:00 uur

Zomer Zotheid Show

We spelen bingo, met
leuke prijzen! Doe jij
ook mee?
We gaan weer
beginnen! Kom je weer
gezellig kijken!
Politie en criminelen
gaan op zoek naar
bewijsmateriaal en
naar de buit.

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

Dames en heren,
jongens en meiden,
mogen wij jullie
aandacht voor de
meest zomerse show
van dit seizoen? Sunny
en Shine nemen u mee
in de wereld van zon,
zee en strand. Weer of
geen weer, deze show
mag u niet missen voor
een optimaal
zomergevoel! Kom naar
de brasserie!

Recreatieprogramma

DONDERDAG 11 AUGUSTUS
10:00 uur

10:15 uur

Ochtendgymnastiek

Lekker fanatiek, de oeh
aah
ochtendgymnastiek!

VRIJDAG 12 AUGUSTUS
14:00 uur

Glittertattoo

20:30 uur

Live muziek: Duo Remix

KIDSCLUB: Handdraak

Maak deze ochtend een
toffe draak met je
handen!

13:00 uur

Aqua Fun 10+

15:30 uur

Balspelletjes 3+

We spelen
verschillende sporten
en spelletjes in het
zwembad voor
iedereen vanaf 10 jaar.

Laat bij de brasserie
een mooie glittertattoo
zetten. Voor meer info:
Jan en Hennie!
Bekend in omgeving
maar ook daar buiten:
Duo Remix. Kom naar
de brasserie voor een
gezellige avond met
mooie muziek!

Speciaal voor alle
kleintjes spelen we
verschillende leuke
balspelletjes! Alle kids
van 3 t/m 7 jaar
verzamelen!
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06 tot en met 12 augustus
de Witte Wieven

Hallo gasten van de Witte Wieven,
Wij, Lieke en Rianne zijn voor de komende
week namens de Witte Wieven het
recreatieteam. T/m donderdag 25-08 is er
veel te doen! Iedere vrijdag ligt er een nieuw
programma klaar.
’s Morgens is er knutselen! Ben jij 12 jaar of
jonger dan ben je welkom in de tent die op
het kampeerveld naast de receptie staat! ’s
Middags is er vaak een sport of spel en om
19.00 uur is er de Loek & Lot Theatershow.
Het kindertheater voor de allerkleinsten (tot
10 jr.) is bij de kantine. We sluiten de dag af
met een leuk spel of een grote activiteit voor
met name de tieners. Behalve het
morgenprogramma starten de overige
activiteiten vanuit het terras bij de horeca.
In samenwerking met de brasserie staat er
op dinsdag 16-08 staat vanaf 13 uur een
waterglijbaan voor iedereen die van glijden
houdt!
Bij de brasserie kun je bij Jan en Hennie
terecht voor lekker eten, heerlijk ijs, koffie,
thee, bier, frisdrank en vooral veel
gezelligheid. Daarnaast organiseren zij tot en
met 24-08 iedere zaterdagavond Bingo en
tot 24-08 op de woensdagmiddag
Kinderbingo. Op vrijdag 05-08 is er 's
middags voor de kinderen clown Joris. Ook
zal vrijdag 05-08 de 2voudig Nederlands
Kampioen palingroken, Cor Jansen,
IJsselmeerpaling en zalm roken en verkopen
zo ook Hollandse Nieuwe. Verkoop is van ±
12 - ± 16 uur bij de brasserie. Op vrijdag
12-08 komt het duo Remix en is er 's
middags om 14.00 uur Glittertattoo.
Bij de manege is ook veel te doen. Je kunt
lessen krijgen of een stapritje maken. Vraag
bij Marianne en Eric wat er mogelijk is.
Tot ziens bij de activiteiten.
Lieke en Rianne
ZATERDAG 06 AUGUSTUS
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

Tijd voor een paar
leuke dansjes.

10:15 uur

KIDSCLUB:
Unicornhanger

15:30 uur

Met deze
unicornhanger is jouw
kamer compleet!
14:30 uur

Unicorn-AvonturenZoektocht

19:00 uur

Ga met je team op een
zoektocht naar de
unicorns en haal de
meeste punten! 6+
19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

Kom dan kijken naar
een gloednieuwe
theatershow!

20:30 uur

Bingo

21:00 uur

30 Seconds!

21:00 uur

10:15 uur

Een razendsnel spel
waarbij je zoveel
mogelijk punten moet
halen binnen 30
seconden!

10:00 uur

10:15 uur

Een supergezellige
theatershow met jouw
enige echte
theatervriendjes! Kom
gezellig kijken wat ze
vandaag toch weer
beleefd hebben!
Wie wordt de nieuwe
Miljonair? 10+

DINSDAG 09 AUGUSTUS
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Vos

14:30 uur

Toy Story Mania!

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

21:00 uur

Met wie spreek ik? QR
code tocht

Ochtendgymnastiek

Begin je dag fris en
fruitig met een paar
dansjes.

Even rekken en
strekken op de leukste
muziek.

KIDSCLUB: Kleurrijke
Gieters

14:30 uur

Flessenverdediger

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

KIDSCLUB: Raket in de
ruimte

Mega-Maffe Eier-Race

Kom gezellig meedoen
met de mega-maffe
eier-race! Wie lukt het
om het parcours af te
leggen zonder dat het
ei valt?

Verdedig jij je fles? Of
gooi jij toch liever die
van een ander om!
Ben je benieuwd wat
jouw theatervriendjes
dit keer weer beleefd
hebben?! Kom dan
kijken naar een
gloednieuwe
theatershow!

De geheime
Dwaallichten 8+

Een spannend
avondspel, neem een
zaklamp mee en zorg
ervoor dat je tijdens
het spel niet betrapt
wordt door een
dwaallicht!

Loek & Lot Theatershow

Maak vandaag een
kleurrijke gieter!

Ochtendgymnastiek
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21:00 uur

MAANDAG 08 AUGUSTUS

Maak vandaag je eigen
toffe raket in de ruimte!
13:00 uur

Je bent toch niet bang
voor de bal? Want we
spelen het komende
uur verschillende leuke
balspelletjes!

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

We spelen vrolijk
verder: iedere
zaterdagavond BINGO!!

ZONDAG 07 AUGUSTUS
10:00 uur

Niet bang voor de bal!

Spring en swing met
ons mee!
Een sluwe vos? Wij
gaan een heel lieve
maken!
Ga met je team op zoek
naar Buzz, Woody,
Hamm, Rex, Slinky Dog,
Bullseye, Aliens en Mr.
Potatohead!
Kom kijken en luisteren
naar een nieuw gek
avontuur!

Heb jij je telefoon al
gereed? We hebben
leuke opdrachten via
een QR speurtocht
voor jullie bedacht.
WOENSDAG 10 AUGUSTUS
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

Wie doet er deze
ochtend weer met ons
mee?
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