WOENSDAG 27 JULI
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Sokkie de
Spin

14:30 uur

KIDSCLUB: Pauw

14:00 uur

Volleybal

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

20:30 uur

Beste-VriendenSpelshow

Wie doet er deze
ochtend weer met ons
mee?

Ken jij Sokkie de spin
al? Dit is een hele
vrolijke spin die sokjes
draagt!
13:00 uur

10:15 uur

Mega-Splash-Trefbal

Kom jij samen met ons
deze knotsgekke
variant van trefbal
spelen? Wordt het de
overwinning of een nat
pak?
Kinderbingo

Doe je mee met deze
leuke kinderbingo? Er
zijn mooie prijzen.

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

20:30 uur

Pizza Express Battle!

10:00 uur

Ochtendgymnastiek

Lekker fanatiek, de oeh
aah
ochtendgymnastiek!

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

VRIJDAG 29 JULI
20:30 uur

DONDERDAG 28 JULI

Tijd voor een potje
volleybal, versla met
jouw team de
tegenstander!

Welke groep haalt de
meeste punten bij de
verschillende
spelonderdelen? Strijd
samen met je vrienden
voor de overwinning
tijdens deze gezellige
vriendschappelijke
spelshow!

We gaan weer
beginnen! Kom je weer
gezellig kijken naar een
knotsgek avontuur?!
Welk pizza-restaurant
wint deze spannende
battle door als eerste
alle bestellingen te
bezorgen?

Vandaag maken we een
pauw op een heel
bijzondere manier. Met
je handen zorg je
ervoor dat deze pauw
er prachtig kleurrijk
uitziet! Trek wel kleren
aan die vies mogen
worden, want we gaan
werken met verf.

Live muziek: de Snitzels

Ieder jaar van de partij:
live muziek in de
brasserie. De Snitzels
treden weer op. Kom
ook!
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Recreatieprogramma
23 tot en met 29 juli 2022

Hallo gasten van de Witte Wieven,
Welkom allemaal! Wij, Hugo en Amber
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 tot
24-08 op de woensdagmiddag Kinderbingo.
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.

ZATERDAG 23 JULI
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Safaridieren

14:00 uur

20:30 uur

Het enige waar jij voor
hoeft te zorgen is, dat
je fles niet omver
getrapt wordt! Neem je
eigen plastic fles gevuld
met water mee.

Weet jij welke dieren je
tegenkomt op safari?
Kom gezellig knutselen!
WaterballonRinggooien!

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

20:30 uur

Tag Rugby

Kringspelletjes

15:30 uur

Allemaal leuke
spelletjes... in de kring!
Kom maar gauw, dan
gaan we beginnen!
Vanaf 3 jaar.

Loek & Lot Theatershow

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

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

21:00 uur

Levend Stratego 10+

Ben jij er weer klaar
voor?! Wij wel!

Wie overleeft dit
slagveld en verzamelt
de meeste punten? 10+

Bingo

We spelen de eerste
bingo van het seizoen.
T/m 27-08 is er iedere
zaterdag bingo. Doe
mee en win die mooie
prijzen!

MAANDAG 25 JULI
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Bosje
Bloemen

Even rekken en
strekken op de leukste
muziek.
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Ben jij niet bang om nat
te worden, maar wil je
juist eventjes lekker
afkoelen? Trek je
zwembroek aan en doe
gezellig mee!
Ben je benieuwd wat
jouw theatervriendjes
dit keer weer beleefd
hebben?! Kom dan
kijken naar een
gloednieuwe
theatershow!

Rugby te ruig? Niet met
deze versie! Kom naar
het sportveld en speel
gezellig mee met Tag
Rugby!

DINSDAG 26 JULI
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Nijlpaard

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

21:00 uur

Vlaggenroof

Begin je dag fris en
fruitig met een paar
dansjes.

Wie verdiend er
vandaag een bosje
bloemen? Kom een
bosje bloemen maken
en geef deze aan
iemand cadeau!

Ochtendgymnastiek

Tot ziens bij de activiteiten,
Amber en Hugo
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Spetterpret

Flessenvoetbal

13:00 uur

ZONDAG 24 JULI
10:00 uur

14:00 uur

Van deze kleurrijke
regenboog wordt je
altijd vrolijk!

Wakker worden
allemaal! Tijd voor een
paar leuke dansjes.

Welk team weet de
meeste punten te
scoren en is daarmee
de winnaar van
waterballon-ringooien?
19:00 uur

KIDSCLUB: Vrolijke
Regenboog

10:15 uur

Spring en swing met
ons mee!
Het leeft in het water
en het heeft een heel
grote bek. Dat is
natuurlijk een nijlpaard!
Kom je ook je eigen
nijlpaard knutselen?
Daar zijn ze weer! Kom
kijken en luisteren!

Aanvallen en
verdedigen, daar gaat
het om bij dit spel. Roof
met ons mee! Vanaf 8
jaar.
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