10:15 uur

KIDSCLUB: Tropische
Papegaai

17:00 uur

We maken een vrolijke
tropische papegaai.
14:30 uur

Kinderbingo

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

21:00 uur

Selfie Challenge

We gaan weer
beginnen!

DONDERDAG 04 AUGUSTUS
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB:
Jungleketting

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

21:00 uur

Vlaggenroof

Lekker fanatiek!

Vandaag gaan we een
jungleketting maken!
14:30 uur

We gaan met wie wil
forel vissen in
Doornspijk. Kosten €
15,50 voldoen bij
inschrijving uiterlijk
zondag 31-7. Hengels
en aas is verkrijgbaar
bij de vijver. Eigen
consumpties niet
toegestaan, ook bij de
vijver verkrijgbaar.
Vertrek 16.30 uur en
we vissen tot 21.00 uur.

Kom je ook en doe mee
met deze gezellige
kinderbingo.

Ga met je mobiel op
pad om zo snel
mogelijk alle selfies van
deze challenge te
volbrengen!

De Smurfenjacht

Ga op smurfenjacht en
smurf zo snel mogelijk
naar de Smurfen.

Forellen de Haere
Doornspijk

De theatershow gaat
weer beginnen!

Aanvallen en
verdedigen, daar gaat
het om bij dit spel. 8+

VRIJDAG 05 AUGUSTUS
15:00 uur

Clown Joris

Kom naar de brasserie
waar Clown Joris voor
een dolle dwaze
middag gaat zorgen!
Dat wordt gieren,
brullen en lachen
tijdens deze show die jij
niet mag missen. Clown
Joris vindt het leuk als
jij er daarom bent.
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Recreatieprogramma
de Witte Wieven
30 juli tot en met 05 augustus

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 is er op
dinsdag 02-08 vanaf 11 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 tot en
met 24-08 iedere zaterdagavond Bingo en
tot 24-08 op de woensdagmiddag
Kinderbingo. Op vrijdag 29-07 is het duo
Snietsel weer op herhaling en voor die tijd
om 14.00 uur Glittertatto. Op 05-08 is er 's
middags voor de kinderen clown Joris. 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 30 JULI
10:00 uur

10:15 uur

Tijd voor een paar
leuke dansjes.

13:00 uur

We maken een
supergroot aquarium!
14:30 uur

19:00 uur

20:30 uur

21:00 uur

Waterspelletjes

Als je niet bang voor
water bent, moet je
zeker meedoen aan
deze grappige
spelletjes!

15:30 uur

Loek & Lot Theatershow

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

10:00 uur

Een beestachtig sport
waarbij de olifanten
moeten proberen niet
gepakt te worden door
de jagers!

Vakantie zonder bingo
te spelen kan niet. Kom
daarom naar de
brasserie en doe mee!

DINSDAG 02 AUGUSTUS
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB:
Onderzeeboot

Balspelletjes 3+

Speciaal voor alle
kleintjes spelen we
verschillende leuke
balspelletjes!

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

21:00 uur

Mega-GrensSmokkelspel 10+

Bingo

11:00 uur

Crazy Air

14:30 uur

Crazy Air-games

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

21:00 uur

IndianenStammenstrijd

Een supergezellige
theatershow!

10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Haai

14:30 uur

ABC-Zoekspel

Zeeslag

Varen op een boot en
dan ook nog
kanonkogels
afschieten. Een
waanzinnige spel.
Neem wel een
theedoek mee.

19:00 uur

Ochtendgymnastiek

Even rekken en
strekken!

21:00 uur

KIDSCLUB: Vlinder

Kom vandaag een
vlinder maken!

Begin je dag met een
dansje.
Haai, haai, haai! Kom je
knutselen?

Spring en swing met
ons mee!

We maken vandaag
een onderzeeboot!

MAANDAG 01 AUGUSTUS
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Olifantenjacht

Doe mee en probeer
de douane te
ontvluchten!

ZONDAG 31 JULI

10:15 uur

Ochtendgymnastiek

KIDSCLUB:
Muuraquarium

Ben jij een echte
speurneus en ken je
het hele alfabet?

In de speeltuin kun je je
uitleven op een
springkussen en over
een stormbaan! Tot
19.00 uur! Vanaf 14.30
uur gaan we de
competitie met elkaar
aan bij de stormbaan.
Doe mee en ga de strijd
aan bij de stormbaan!
We gaan eens zien wie
er handig en snel is.
Iedereen is welkom,
doe mee!!
Daar zijn ze weer! Kom
kijken en luisteren!

Laat zien dat jij een
echte indiaan bent
tijdens dit spannende
spel!

Loek & Lot Theatershow

Kom dan kijken naar
een nieuwe
theatershow!

WOENSDAG 03 AUGUSTUS

Treffers! 8+

10:00 uur

We gaan allerlei
vormen van trefbal
spelen.

Ochtendgymnastiek

Wie doet er deze
ochtend met ons mee?
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