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PINKSTEREN

20:00 uur

Een superspannend spel, waarbij
jij als boef het geld uit de kluis
moet zien te stelen. Maar pas op
voor de politieagenten, want die
zullen er alles aan doen om
ervoor te zorgen, dat het geld in
de kluis blijft!

30 mei tot en met 01 juni
WELKOM ALLEMAAL!
Het wordt een superleuk Pinksterweekend,
want wij organiseren allemaal leuke activiteiten
voor jong en oud! Voor alle activiteiten geldt,
tenzij anders aangegeven, dat er wordt
verzameld bij de recreatieruimte. Bij slecht
weer of onvoldoende deelname wordt er altijd
een vervangende activiteit georganiseerd.
Lees maar snel wat er allemaal te doen is en
dan hopen wij jullie te zien bij één van onze
leuke activiteiten!

20:30 uur

Fijne dagen en tot snel!

10:15 uur

ZONDAG 31 MEI
10:00 uur

Wie doet er deze ochtend weer
met ons mee?

13:00 uur

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

17:00 uur

20:00 uur

Shop Till You Drop!

Happy Hour

MAANDAG 01 JUNI
10:00 uur

10:15 uur

KIDSCLUB:
Mozaiekschilderij
Ben jij misschien de nieuwe
Vincent van Gogh? Laat nu je
kunsten zien!

Roofvogelshow
Fantastische show met
verschillende soorten vogels!
Uilen, buizerds, valken enz. De
show is op het sportveld. Dit mag
u niet missen!!

Ochtendgymnastiek
Wakker worden allemaal! Tijd
voor een paar leuke dansjes.

Loek & Lot Theatershow
Een supergezellige theatershow
met jouw enige echte
theatervriendjes! Kom gezellig
kijken wat ze vandaag toch weer
beleefd hebben!

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

We zijn op zoek naar echte
koopjesjagers, die de meeste
korting weet te scoren tijdens
deze actieve speurtocht!

Op een onbewoond Eiland

Kom naar Flavours! Wijn, bier,
een borrel of frisdrank, 8 munten
voor € 10,00!! vanaf 18 jaar!

17:00 uur

Water-Estafette-Race

We gaan weer beginnen! Kom je
weer gezellig kijken naar een
knotsgek avontuur?!

Een vliegensvlug tikspel waarbij
je niet wilt belanden op het
onbewoonde eiland!

15:00 uur

KIDSCLUB: Leeuw

Een doldwaze estafette waarbij
water de hoofdrol speelt! Pas op,
want je wordt nat!

Ochtendgymnastiek
Tijd voor ochtendgymnastiek op
de leukste muziek.

13:00 uur

Ochtendgymnastiek

Het wordt weer lachen, gieren
maar vooral brullen vandaag
want je kunt je eigen leeuw
komen knutselen!

ZATERDAG 30 MEI

10:15 uur

Foute avond
Knallende feestavond op de
Zanderij met DJ Ron.
Georganiseerd door Deborah &
Saskia

Het Recreatieteam

10:00 uur

Boeven vangen!

13:00 uur

Omgekeerd Verstoppertje
Wie kan zich voor de rest van de
groep schuilhouden? We spelen
verstoppertje maar dan wel op
een heel andere manier.

