Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

20:00 uur

Koehandel

20:30 uur

Bingooooo

22 tot en met 24 mei
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. 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 en dan
hopen wij jullie te zien bij één van onze leuke
activiteiten!

10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Dinosaurus

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

20:00 uur

Estafette-Spektakel

ZATERDAG 22 MEI
9:00 uur

10:00 uur

10:15 uur

17:00 uur

Massage

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.

Ochtendgymnastiek

Dansen en zingen voordat we
de dag gaan beginnen.

KIDSCLUB: Robot

Bliep... blooop.. blieep, vandaag
maken we een stoere robot!
Knutsel je mee?

Even rekken en strekken op de
leukste muziek.
Een coole stekeldino in jouw
favoriete kleuren, je kunt hem
vandaag komen knutselen!
Een supergezellige
theatershow met jouw enige
echte theatervriendjes! Kom
gezellig kijken wat ze vandaag
toch weer beleefd hebben!
Supergave estafettes! Ben je
snel of kun je goed
samenwerken?

MAANDAG 24 MEI
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Unicornhanger

12:00 uur

Minidisco Feest

Loek & Lot Theatershow

Kom je ook weer kijken naar de
theatershow?! Het wordt ook
vandaag weer lachen, gieren en
brullen!

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 23 MEI

Fijne dagen en tot snel!
Het Animatieteam

Lukt het jou om als eerste je
veestapel te verkopen aan de
veehandelaar? Pas wel op voor
de pest, die zorgt er namelijk
voor dat je met je veestapel
naar de veearts moet! Je hebt
pas echt geld verdiend aan je
koe als je de transactie hebt
laten goedkeuren bij de bank.
Vanaf 8 jaar.

Lekker fanatiek, de oeh aah
ochtendgymnastiek!
Droom je altijd al van een
sprookjesachtige kamer? Met
deze unicornhanger is jouw
kamer compleet!
We gaan voor de allerlaatste
keer dansen op de leukste
minidiscodansjes!

