Hemelvaart
13 tot en met 16 mei
WELKOM ALLEMAAL!
Het wordt een superleuk
Hemelvaartsweekend, 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. Het
animatieteam zorgt voor een veilige
omgeving, en houdt zich aan de maatregelen
die zijn genomen om de verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan. Jij ook? Lees
maar snel wat er allemaal te doen is dit
lange weekend en dan hopen wij jullie te
zien bij één van onze leuke activiteiten!

VRIJDAG 14 MEI
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Vos

13:00 uur

De Tempel van de Zilveren
Gong

Tijd voor ochtendgymnastiek
op de leukste muziek.
Een sluwe vos? Wij gaan een
heel lieve vos maken!

Lukt het jou om de tempel van
de zilveren gong te betreden,
zonder dat je gepakt wordt
door de boze tempelgeesten?

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

20:00 uur

Waanzinnige
Woordzoekers!

Jouw theatervriendjes wachten
weer op je met een nieuwe
theatershow vol met spanning,
gekheid en avontuur!

Zoek alle letters bij elkaar! Wie
heeft het snelst het woord bij
elkaar gezocht?!

Fijne dagen en tot snel!

ZATERDAG 15 MEI

Het Animatieteam

9:00 uur

Massage

10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB:
Mozaiekschilderij

DONDERDAG 13 MEI
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Gekleurde
Olifantjes

Wakker worden allemaal! Tijd
voor een paar leuke dansjes.

We maken vandaag wel heel
lieve, schattige gekleurde
olifantjes! Kom je er ook eentje
maken?

17:00 uur

20:00 uur

Loek & Lot Theatershow

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

Alle Hoeken van het Veld

Kom gezellig meedoen, want
we hebben verschillende
balspellen zoals hindernisbal,
balwerpen en penaltyschieten
voor je klaarstaan! Een
sportieve activiteit voor
iedereen vanaf 8 jaar.

Vandaag kunt u zich laten
masseren door een
gespecialiseerde masseuse! Er
zijn diverse behandelingen
mogelijk o.a. hot stone,
ontspanningsmassage en nog
veel meer. Meer informatie en
inschrijven bij de receptie.
Begin je dag fris en fruitig met
een paar dansjes.

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

13:00 uur

Kringspelletjes

Allemaal leuke spelletjes... in de
kring! Kom maar gauw, dan
gaan we beginnen! Vanaf 3
jaar.
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15:00 uur

Roofvogelshow

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

20:00 uur

Het Douanespel

20:30 uur

Bingooooo

Valkeniersbedrijf 'De Valkenhof'
verzorgt een
roofvogeldemonstratie op het
sportveld. Dit doen zij met
valken, buizerds,uilen, gieren
en arenden. Tijdens de demo
vertellen zij alles over de
valkerij en detraining van onze
roofvogels. Aangezien honden
voor stress zorgen bij de
vogels, zijn deze niet
toegestaan.
Ben je benieuwd wat jouw
theatervriendjes dit keer weer
beleefd hebben?! Kom dan
kijken naar een gloednieuwe
theatershow!
Probeer maar eens met je
smokkelwaar langs de douane
te komen! Doe gezellig mee
met dit spannende spel! Vanaf
8 jaar.
Bingo in restaurant Flavours! Of
doe vanuit de caravan of thuis
online mee! Er zijn weer leuke
prijzen te winnen dus speel
gezellig mee.

ZONDAG 16 MEI
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Sterrenketting

13:00 uur

Doolhof-Voetbal-Estafette

Wie doet er deze ochtend weer
met ons mee?
We maken een toffe ketting
met sterren, leuk voor jezelf of
om iemand cadeau te doen.
Welk team voetbalt zichzelf
naar de juiste uitgang van het
doolhof?

