Recreatieprogramma
vrijdag 17 - donderdag 24 augustus 2018
Recreatiecentrum de Witte Wieven
Hallo gasten van de Witte Wieven,
Welkom op recreatiecentrum de Witte Wieven in Nunspeet!
Wij, Britt en Caroline verzorgen de aankomende week namens de Witte
Wieven het recreatieprogramma. Het is jammer genoeg al weer de
laatste week van het recreatiewerk.
Wij hebben het ontzettend naar de zin gehad, hopelijk jullie ook!
Deze laatste week is er iedere dag weer een hoop te doen.
Het programma is te lezen in dit programma maar ook op de affiches die
zowel bij de receptie als bij de kantine hangen.
We hopen dat jullie allemaal actief zullen meedoen!
’s Morgens is er knutselen en doen we nog veel meer leuke dingen! Ben jij
12 jaar of jonger dat hopen we dat je ook komt knutselen! Wij vinden het altijd fijn
om lege doosjes, potjes, pakken en wc-rolletjes te hebben. Hebben je ouders nog
andere spulletjes waarvan ze denken daar maak ik het team blij mee, dan zien wij
dit graag! Alvast bedankt. We knutselen in de grote tent die op het kampeerveld
naast de receptie staat!
’s Middags staat er meestal sport of spel op het programma. Vertrek is dan vanuit
het terras van de kantine.
Aan het einde van iedere middag is er om 19.00 uur de Loek & Lot Theatershow, het
kindertheater voor de allerkleinsten (tot 10 jr.)! Beleef samen met Lot en Loek
spannende en leuke avonturen voordat je gaat eten! Het meeleeftheater is op het
terras bij de kantine. Dit mag je niet missen!
’s Avonds sluiten we de dag af met een leuk spel of een grote activiteit die beginnen
bij de kantine.
De kantine organiseert ook het één en ander zoals de Bingo.
•

•
•

Bingo is deze week op zaterdag 18 augustus om 20.00 uur in de kantine!
We gaan door met deze bingo op de zaterdagavond tot……
Op de facebooksite van de Witte Wieven is te volgen tot wanneer.
Er zijn mooie prijzen te winnen!! Kaartverkoop tussen 19.30 en 20.00 uur.
Zondag 19 augustus is er vanaf 14.00 uur een Fietspuzzeltocht over de
Veluwe. De afstand is ongeveer 22 kilometer en we starten vanuit de kantine.
Kinderbingo (de laatste van het seizoen) is er woensdagmiddag om 14.00
uur in de kantine!

Vanuit de manege is er vrijdag 17 augustus een Bak Bios. Vanaf 21.45 uur start de
film War Horse (12+) in de paardenbak. Entree is € 2,50 en je mag je eigen
stoeltje/kleedje meenemen. Stoeltjes worden ook verhuurd: € 1,00 per stoel.
Consumpties kunnen genoten worden vanuit de kantine, kaartverkoop aan de ‘deur’
vanaf 21.30 uur. Info: 06-83380996.
Tot zover alle activiteiten voor de aankomende week. We hopen dat jullie massaal
meedoen en een hele fijne vakantie hebben op de Witte Wieven!
Caroline en Britt

Vrijdag 17 aug.
21:45

Zaterdag 18 aug.
10:00
13.00
15.00 – 15.30
19.00
20.00
Zondag 19 aug.
10:00
13:00
14:00
15:00
19:00
20:30
Maandag 20 aug.
10:00
13:00
19:00
20:30

Bak Bios. Vanaf 21.45 uur start de film War
Horse (12+) in de paardenbak. Entree is € 2,50 en
je mag je eigen stoeltje/kleedje meenemen.
Stoeltjes te huur: € 1,00 per stoel. Consumpties
verkrijgbaar vanuit de kantine, kaartverkoop aan
de ‘deur’ vanaf 21.30 uur. Info: 06-83380996.
Kidsclub; wakker worden allemaal! Tijd voor een
paar leuke dansjes. Daarna maken we een giraffe.
Boeven vangen! Een superspannend spel waarbij
jij als boef het geld uit de kluis moet zien te
stelen. Maar pas op voor de politie-agenten
Schminken; wil je geschminkt worden als een
clown of vlinder. Kom naar de kantine!
Loek & Lot Theatershow; jouw theatervriendjes
wachten weer op je met een nieuwe theatershow.
Kom naar het terras bij de kantine. 10Bingo; doe mee en win mooie prijzen!
Kidsclub; wakker worden allemaal, tijd voor een
paar gymnastiekoefeningen. Vanavond kun je de
boel op stelten zetten met de griezels die je maakt.
Kringspelletjes; allemaal leuke spelletjes….in de
kring. Kom maar gauw dan beginnen we. 3+
Fietspuzzeltocht; fiets met het gezin deze mooie
tocht over de Veluwe. Deze tocht is ± 22 km.
Vertrekpunt is de kantine.
Flessenvoetbal; doe gezellig mee met je vrienden
en neem een plastic fles gevuld met water mee!
Loek & Lot Theatershow; het wordt weer gieren
lachen en brullen! Kom jij ook!! 10Natuur Kids Quiz; doe mee aan deze leuke quiz
met vragen over de natuur. Het is erg leuk!
Kidsclub; eerst rekken en strekken én dan maken
we een nestje vol met schattige lieve kuikentjes!
Zoek de verschillen; ga met je team op pad en
volbreng alle opdrachten tijdens deze tocht. Alle
speurders verzamelen!
Loek & Lot Theatershow; daar zijn we weer. Kom
luisteren naar een nieuw gek avontuur. 10Nummerjacht; rennen, sluipen, alles om zo snel
mogelijk van elke kleur het hoogste cijfer te
bemachtigen. We zoeken vrijwilligers voor dit spel.

Dinsdag 21 aug.
10:00
13:00
15:00
19:00
21:00

Kidsclub; met ongekookte pasta kun je heel veel
leuke dingen maken. Dit nadat we eerst
ochtendgymnastiek hebben gedaan.
Trefbalfun; speel je gezellig een potje mee?!
Water Estafette Race; een doldwaze estafette
waarbij water de hoofdrol speelt! Je wordt nat!
Loek & Lot Theatershow; een nieuwe show vol met
spanning, gekheid en avontuur! 10De Grens in het Donker; een spannend
avondspel voor iedereen. 10+

Woensdag 22 aug.

10:00
14:00
19:00
20:30

Donderdag 23
augustus
10:00

13:00
15:00
19:00
19:30

Kidsclub; we beginnen de dag met ochtendgymnastiek waarna we een slak knutselen.
Kinderbingo; doe mee en win leuke prijzen!
Loek & Lot Theatershow; we gaan weer beginnen!
Kom je weer gezellig kijken en meedoen?! 10Levend-Stratego; de laatste van dit seizoen. Wat
hebben we het vaak gespeeld, leuk he! Doe mee!

Kidsclub; de laatste kidsclub van dit seizoen. We
gaan verschillende leuke spelletjes doen. Ook mag
je knutselen of wat jij maar wil! We maken er een
leuk feest van. Kom jij ook?!
Schatkaart graven! Normaal graaf je de schat op
maar in dit geval moet je eerst de schatkaart
opgraven om bij de schat te komen.. spannend!
Vlaggenroof; aanvallen en verdedigen. Daar gaat
het om bij dit spel. Roof met ons mee! 7+
Loek & Lot Theatershow; daar zijn we weer. Kom
en geniet van een nieuw avontuur! 10Verkleed volleybal; vanuit de Loek & Lot
Theatershow lopen wij naar het volleybalveld.
We sluiten het recreatieseizoen af met een
verkleed volleybalspel. Kom verkleed naar het
volleybalveld en we maken er een gezellige boel
van. Iedereen is welkom!! 7+

Receptie:
Voor
- het huren van diverse fietsen en skelters
- fietsroutes, fietskaarten, wandelkaarten en ruiterroutes
- muntjes voor de wasserette (wasmachine en droger)
- de Telegraaf, de Stentor, AD, Volkskrant en Trouw
- de VVV-recreatiekrant, overige toeristische kranten en folders
- ansichtkaarten en postzegels, die u kunt posten bij de receptie!
- (blauwe) flessen campinggas en grijze flessen propaan 10,5 kg
- gebruik van internet
- verlengen van uw vakantie, indien mogelijk
- vragen en of opmerkingen
kunt u bij de receptie terecht waar Joop, Henk, Jesse, Monique of Ron u te woord
zal staan.
Openingstijden:
zondag
12.00 – 16.00 uur
maandag–vrijdag
09.00 – 17.00 uur
zaterdag
09.00 – 16.00 uur
Vakantiestalling & Paardenpension:
Samen met uw eigen paard of pony op vakantie? Bij ons is dit mogelijk. Geniet van
een welverdiende vakantie op de Veluwe.
Heeft u geen eigen paard of pony? Het huren van een paard of pony behoort tot de
mogelijkheden.
Op onze kleinschalige en kindvriendelijke manege leren de allerkleinsten
spelenderwijs hoe ze moeten omgaan met een pony.
Ook recreatieruiters genieten tijdens de buitenritten die er gemaakt worden
in de prachtige omgeving van de manege.
Daarnaast worden er nog op de manege privélessen gegeven.
Voor het eerst op een paard of pony rijden, na jaren weer eens in het
zadel willen zitten, tijdens de vakantie de rijkunsten behouden,
jong of oud, iedereen is van harte welkom!
Een feestje te vieren?
Vraag naar de mogelijkheden voor een volledig verzorgd kinderfeestje.
Hopelijk tot ziens!
Groeten van Manon en Sebastiaan en Christel
Kantine de Keet:
Voor:
- verse koffie
- heerlijke lunchgerechten
- Kindermenu’s en menu’s met bijv. schnitzel of saté
- frites, diverse snacks en afhaalmenu’s
- verpakt ijs
- SOFTIJS!!
- diverse soorten bier op de fles
- lekker koel tapbier
- alle soorten fris en drank
- lekkere borrelhapjes
- sigaretten
- een zonnig terras met voor u de kinderen in de speeltuin
- gezelligheid en goed gastheerschap
- en nog veel meer
kunt u in de kantine bij Hennie en Jan terecht.
Openingstijden: dagelijks!

