WOENSDAG 17 AUGUSTUS
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Ufo

14:30 uur

Kinderbingo

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

21:00 uur

Levend Halli-Galli

13:00 uur

Wie maakt de mooiste
en creatiefste foto's in
de natuur? Neem je
telefoon mee, want het
is tijd voor de grote
natuur-selfie-battle!

Wie doet er deze
ochtend weer met ons
mee?
Bliep, Bliep! We maken
vandaag een gave ufo!
We spelen gezellig
bingo, kom jij ook?
Spannend, wie wint de
mooie prijzen? We
spelen de laatste
kinderbingo op 24
augustus.
Kom je weer gezellig
kijken naar een
knotsgek avontuur?!

Heel veel fruit! Maar we
hebben maar 5 stuks
nodig? Sla jij op tijd op
de pan?

DONDERDAG 18 AUGUSTUS
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Diep in de
zee

Lekker fanatiek, de oeh
aah
ochtendgymnastiek!

De grote natuur
selfiebattle

15:30 uur

Frozen Avontuur

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

21:00 uur

Dierengeluidenspel

Volg Elsa tijdens deze
winterse speurtocht en
ontrafel de puzzel om
erachter te komen
waar Olaf zich bevindt.
Voor alle kinderen t/m
6 jaar.
De theatershow gaat
weer beginnen, kom je
ook kijken?!

Lukt het jou de dieren
op te sporen als de
avond valt? Luister
goed naar de geluiden,
die zij maken! Wil jij als
vrijwilliger meedoen
aan het spel, laat het
weten aan het
animatieteam!

Diep in de zee vind je
de mooiste vissen, deze
onderwaterwereld
gaan wij vandaag
namaken.
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Recreatieprogramma
13 tot en met 18 augustus
de Witte Wieven

Hallo gasten van de Witte Wieven,
Wij, Someo en Lieke (een andere Lieke dan
de 2 weken hiervoor) zijn voor de komende 2
weken 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! Rond 14.30 uur zijn er wedstrijden
rondom de waterglijbaan.
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 12-08 komt het bekende duo
Remix (live-muziek!) 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 Someo

ZATERDAG 13 AUGUSTUS
10:00 uur

10:15 uur

14:30 uur

19:00 uur

20:30 uur

21:00 uur

ZONDAG 14 AUGUSTUS

Ochtendgymnastiek

10:00 uur

Het is tijd voor een
paar leuke dansjes.
Kom ook en dans mee
op leuke muziek!

10:15 uur

KIDSCLUB: Spook

14:30 uur

Spokenjacht

Ben jij goed in puzzelen
en ben je niet bang
voor spoken? We zijn
spokenjagers!

19:00 uur

21:00 uur

Loek & Lot Theatershow

Kom kijken naar een
gloednieuwe
theatershow! De show
wordt gehouden op het
plein voor de brasserie.

Even rekken en
strekken op de leukste
muziek.

21:00 uur

Burchtbal

KIDSCLUB: Vliegende
Heks

Waterspektakel

Volop waterpret voor
iedereen!
Loek & Lot Theatershow

Een supergezellige
theatershow!

We gaan weer
beginnen, speel mee!!
Er zijn prachtige prijzen
te winnen. Er is ook
nog bingo op 20 en 27
augustus!

10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Schildpad

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Zon

13:00 uur

Buikschuifbaan

Levend Galgje

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

Ga op zoek naar de
goede letters. Pas op
dat je niet de verkeerde
inlevert, want voor je
het weet hang je!

14:30 uur

21:00 uur

Levend Stratego

Begin je dag fris en
fruitig met een paar
dansjes.

Maak vandaag je eigen
schildpad.
Sahara Waterrace

Er vindt vandaag een
heuse strijd plaats in de
Sahara, welke team
weet het meeste water
over te brengen naar
zijn Oase zonder
gepakt te worden door
enge dieren?

Bewaak je burcht zo
goed als je kunt bij
deze middeleeuwse
sport op het sportveld!

10:00 uur

Het Moordmysterie 10+

Er is een moord
gepleegd! Doe gezellig
mee met dit
spannende spel.

Kom kijken naar een
gloednieuwe
theatershow!

DINSDAG 16 AUGUSTUS

MAANDAG 15 AUGUSTUS

Bingo
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Loek & Lot Theatershow

Ochtendgymnastiek

Hocus, pocus, pilatus,
pas, ik zou graag willen
dat deze heks aan het
vliegen was!

We maken een spook.
Zo kun je vanavond je
mama of papa laten
schrikken! Kom ook
naar de knutseltent die
naast de receptie staat.

19:00 uur

Spring en swing met
ons mee!
Met deze vrolijke zon
schijnt bij jou altijd het
zonnetje!
Vanmiddag staat er de
hele middag een grote
buikschuifbaan in de
speeltuin voor de
brasserie.
Kijken hoever je komt?
Doe je zwemkleding
aan en glijden maar!
Om 14.30 uur doen we
een spel rondom de
buikschuifbaan!
Kom kijken en luisteren
naar een nieuw gek
avontuur!
Omdat het zo gaaf is:
weer dit leuke spel!
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