Recreatieprogramma
vrijdag 03 augustus –
donderdag 09 augustus 2018
Recreatiecentrum de Witte Wieven
Hallo gasten van de Witte Wieven,
Welkom op recreatiecentrum de Witte Wieven in Nunspeet!
Wij, Britt, Rachel en Julia verzorgen namens de Witte Wieven het
recreatieprogramma.
Tot en met donderdag 23 augustus a.s. is er iedere dag weer een hoop te doen. De
vrijdag is onze vrije dag en is er geen recreatiewerk op het park.
Iedere week ligt er weer een nieuw programma voor jullie klaar in de receptie. Ook is
het programma te lezen op affiches die zowel bij de receptie als bij de kantine
hangen. We hopen dat jullie allemaal actief zullen meedoen!
Heb je ideeën dan horen wij dat graag.
’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 de kantine.
Aan het begin van iedere avond 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 en bij regen in de grote tent die op het kampeerveld naast de
receptie staat. Zaterdag is voor één keer het theater om 19.00 uur.
’s Avonds sluiten we de dag af met een leuk spel of een grote activiteit die beginnen
bij de kantine.
Zaterdag 04 augustus wordt de jaarlijkse Spokentocht gehouden! Dat wordt
griezelen en met knikkende knieën het bos in maar zeker uit. Opgeven kan tot
zaterdag 04 augustus, 12.00 uur bij de receptie. De eerste groepen starten om 22.30
uur. Verzamelen om 22.00 uur bij de kantine. Ben je 14 jaar of jonger: verplichte
begeleiding van ouders. Groepen maximaal 5 personen!
De kantine organiseert:
• Vrijdag 03 augustus is er vanaf 20.00 een Amsterdamse Avond. Han Holland
(heeft in het voorprogramma de Toppers gestaan) verzorgd de muziek!
•

Bingo op zaterdagavond. Deze keer, bij uitzondering een uur eerder: om
19.00 uur. Er zijn mooie prijzen te winnen!! Kaartverkoop vanaf 18.30 uur.

•

Kinderbingo is er iedere woensdagmiddag (t/m woensdag 22 augustus) om
14.00 uur in de kantine!

•

Zondag 12 augustus wordt de zeskamp gehouden! Meer info: volgende week.

Tot zover alle activiteiten voor de aankomende week. We hopen dat jullie massaal
meedoen en een hele fijne vakantie hebben op de Witte Wieven!
Rachel, Britt en Julia

Vrijdag 03 aug.
20:00

Zaterdag 04
augustus
10:00

13:00
15.00 – 15.30
18.30!!!!!!

19.00
22:00

Zondag 05 aug.
10:00
13:00
15:00
19:00
21:00

Han Holland (bekend van het voorprogramma van
de Toppers) verzorgd een Amsterdamse Avond.
Kom daarom voor veel gezelligheid en een leuke
naar kantine de Keet.

Kidsclub; we beginnen met ochtendgymnastiek:
rekken en strekken op de leukste muziek.
Daarna maken we iets wat vliegt op een bezem,
een grote neus heeft en vaak een zwarte jurk aan
heeft. Rara wat is dat? We maken het vanmorgen!
Wasknijpergekte; de meest leuke, gekke en
grappige spelletjes met wasknijpers!
Schminken; wil je geschminkt worden. Kom naar
het terras van de kantine.
Loek & Lot Theatershow; we gaan weer beginnen!
Kom je weer gezellig kijken naar een gloednieuwe
theatershow?! Je theatervriendjes zijn er ook.
Kom naar het terras bij de kantine en mocht het
regenen dan naar tent naast de receptie. 10BINGO; een uurtje eerder dan normaal!
Spooktocht; ieder jaar weer een heerlijk griezelfestijn! Doe mee en geef je voor vandaag 12.00
uur op bij de receptie. Een groep mag max.
bestaan uit 5 personen, 14 jaar of jonger: prima
maar alleen met begeleiding van eigen ouders!

Kidsclub; eerst gymnastieken en dan maken we
een tropische vogel op lange poten: een flamingo.
Het Mega-Ruilspektakel; wie is de beste handelaar
en welk team gaat er met de mooiste ruilhandel
vandoor? Vanmiddag weten wet het.
Trefbalvaria; allerlei soorten trefbal, kom ook!
Loek & Lot Theatershow; het wordt weer gieren
lachen en brullen! Kom jij ook!! 10Prison Break Game; kun jij uit de gevangenis
ontsnappen? Gelukkig krijg je hulp van andere
gevangen! Pas wel op voor de bewakers! 10+

Maandag 06 aug.
10:00

13:00
19:00
20:00
Dinsdag 07 aug.
10:00
13:00
15:00
19:00
20:00

Kidsclub; eerst op leuke muziek gymnastieken
waarna je een portret van jezelf kunt maken of
van je vader/moeder of broertje/zusje. Wij zorgen
ervoor dat het portret nog leuker wordt.
Circusschool; hooggeëerd publiek, komt dat zien!
Jij wordt een echte circusartiest die een echt
circusdiploma kan verdienen! Doe mee! 3+
Loek & Lot Theatershow; we gaan weer van start
met een knotsgekke leuke show! 10Vlaggenloop; lukt het jou om een vlaggetje te
pakken zonder afgegooid te worden?
Kidsclub; we beginnen de dag fris en fruitig met
een paar dansjes. Daarna maken we schildpad.
Frozen Avontuur, volg Elsa tijdens deze
speurtocht en ontrafel de puzzel om erachter te
komen waar Olaf zich bevindt.
Waterpret; trek je zwemkleding aan en doe mee!
Loek & Lot Theatershow; een nieuwe show vol met
spanning, gekheid en avontuur! 10Route 66, volg de route 66 tijdens deze speurtocht
met onderweg vragen over Amerika.

Woensdag 08 aug.

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

Kidsclub; wakker worden, tijd voor een paar leuke
dansjes. Daarna maken we de eerste letter van
jouw naam. Versier deze en hang hem thuis op.
Kinderbingo; doe mee en win leuke prijzen!
Loek & Lot Theatershow; we gaan weer beginnen!
Kom je weer gezellig kijken en meedoen?! 10Sterren-Handtekeningen-Spel; Heel Hollywoord is
uitgelopen en er zijn overal sterren. Lukt het jou
van alle sterren een handtekening te krijgen?

Donderdag 09 aug.

10:00
13:00
15:00
19:00
20:00

Kidsclub; eerst springen en swingen waarna we
een groot en leuk spelletjesfeest hebben!
Water Estafette Race; een doldwaze race waarbij
water de hoofdrol speelt. Pas op: je wordt nat!
Volleybal; speel je gezellig een potje mee?!
Loek & Lot Theatershow; daar zijn we weer. Kom
en geniet van een nieuw avontuur! 10Jongens tegen de Meisjes Spelshow; wie zijn er
beter, de jongens of de meiden? We komen
erachter in deze leuke spelshow! Doe mee!

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!
- grijze flessen propaangas 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, Daan 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 & Paardenpensioen:
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!

