Recreatieprogramma

ZATERDAG 16 JULI

16 tot en met 22 juli 2022

10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Giraffe

14:00 uur

Water-Estafette-Race

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

20:30 uur

Code XX

Hallo gasten van de Witte Wieven,
Welkom allemaal! Wij, Amber en Hugo
verzorgen de aankomende week namens de
Witte Wieven het recreatieprogramma. Tot
en met donderdag 25-08 is er veel te doen!
Iedere vrijdag ligt er een nieuw programma
bij de receptie. Ook is het programma te
lezen op affiches of op de website. ’s
Morgens is er knutselen en doen we nog
meer leuke dingen! Ben jij 12 jaar of jonger
dan ben je welkom in de grote tent die op
het kampeerveld naast de receptie staat! ’s
Middags staat er meestal een sport of spel
op het programma. Om 19.00 uur is er de
Loek & Lot Theatershow. Het kindertheater
voor de allerkleinsten (tot 10 jr.) is bij de
kantine. s Avonds sluiten we 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 is er op
dinsdag 02-08 vanaf 13 uur een
springkussen voor de kinderen en een grote
stormbaan. Op dinsdag 16-08 staat er 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 m.i.v.
23-07 iedere zaterdagavond Bingo en m.i.v.
20-07 op de woensdagmiddag Kinderbingo.
Daarnaast verzorgt de brasserie op vrijdag
22-07 live muziek met JD Niels Bluesband.
Op vrijdag 05-08 is er 's middags voor de
kinderen clown Joris. Op vrijdag 12-08
zingen, op herhaling, de Snitzels!
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.

Wakker worden allemaal! Tijd
voor een paar leuke dansjes.
Giraffen zijn er in allerlei
soorten en maten. Ben jij gek
op giraffen of is het misschien
wel jouw lievelingsdier? Pak
dan nu je kans en kom je eigen
giraffe maken!
Een doldwaze estafette waarbij
water de hoofdrol speelt! Pas
op, want je wordt nat!
Ze zijn er weer: Loek en Lot!
Kom ook naar deze show!

Een spel voor iedereen, 10+.
Doe mee en leer
leeftijdsgenoten kennen!

ZONDAG 17 JULI
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Handenboom

15:30 uur

Boompje wisselen

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

21:00 uur

Het Douanespel 10+

Even rekken en strekken op de
leukste muziek.
We maken vandaag een
handenboom! Wil je weten wat
dat is en hoe je dit moet
maken? Je bent van harte
welkom!
Hoe snel ben jij? Ren van boom
naar boom! Of ben jij de tikker?
Een supergezellige
theatershow met jouw enige
echte theatervriendjes! Kom
gezellig kijken wat ze vandaag
toch weer beleefd hebben!
Probeer maar eens met je
smokkelwaar langs de douane
te komen! Doe gezellig mee
met dit spannende spel!

O ja, we gaan ook nog met iedereen die wil
forel vissen in Doornspijk. Daarover later
meer. Tot ziens bij de activiteiten,
Amber en Hugo
Witte Wieven, Wiltsangh 41, 8072 PK, Nunspeet, Nederland, 0341-252642, info@wittewieven.nl
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MAANDAG 18 JULI
10:00 uur

10:15 uur

19:00 uur

20:30 uur

13:00 uur

Treffers!

14:30 uur

Kinderbingo

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

20:30 uur

Museumroof

Ochtendgymnastiek

Begin je dag fris en fruitig met
een paar dansjes.

KIDSCLUB: Geluksster

Jij hebt geluk vandaag, want we
maken een geluksster, die je
deze vakantie vast heel veel
geluk zal brengen!

Loek & Lot Theatershow

Ben je benieuwd wat jouw
theatervriendjes dit keer weer
beleefd hebben?! Kom dan
kijken naar een gloednieuwe
theatershow!

Ballen roven

Durf jij het aan om de bal van
de tegenpartij te stelen? Doe
dan mee!

DINSDAG 19 JULI
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Vissenkom

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

21:00 uur

Toglodores

Daar zijn ze weer! Kom kijken
en luisteren naar een nieuw
gek avontuur!
Er zijn ruimtewezens
gesignaleerd op de camping.
Aan jullie de taak om het
ruimteschip te laten ontploffen
voordat de camping verwoest
wordt. Dit super spannende
spel wil je niet missen!

We gaan weer bingo spelen,
doe je mee? Er zijn leuke
prijzen te winnen.
We gaan weer beginnen! Kom
je weer gezellig kijken naar een
knotsgek avontuur?!
Roof de items van andere
musea en ga er met de
grootste buit vandoor!

DONDERDAG 21 JULI
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Gekleurde
Olifantjes

Lekker fanatiek, de oeh aah
ochtendgymnastiek!

We maken vandaag wel heel
lieve, schattige gekleurde
olifantjes! Kom je er ook eentje
maken?

Spring en swing met ons mee!
We zijn lekker creatief want we
maken een vissenkom met
vissen! Dat staat natuurlijk wel
zo gezellig!

We gaan allerlei vormen van
trefbal spelen. 8+

14:00 uur

Piratenspeurtocht

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

20:30 uur

Snel-Dieren-Spel

Waarom hebben piraten
eigenlijk een ooglapje? Doe
mee met onze speurtocht en
kom erachter! Speciaal voor
alle kinderen t/m 7 jaar!
De theatershow gaat weer
beginnen, kom je ook kijken?!
Snelheid, kennis van dieren en
goed speuren! Welk team wint?

VRIJDAG 22 JULI
WOENSDAG 20 JULI
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Sieraden van
pasta

Wie doet er deze ochtend weer
met ons mee?

20:30 uur

Live muziek: JD Niels
Bluesband

Kom naar de brasserie voor
een gezellige avond uit! De JD
Niels Blueband verzorgd de
muziek.

Kom vandaag je eigen sieraden
maken van ongekookte pasta!
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