Recreatieprogramma
Maandag 13 juli t/m Zondag 19 juli

‘K inde rbingo’
Het is een plaatjesbingo met
dieren. Doe jij mee om leuke
prijsjes te winnen?
De bingo kost €5.00 voor
3 rondes.
En je krijgt er ook nog wat
lekkers bij.

‘ De g r o t e
die re nquiz’
Een quiz voor jong en oud!
In twee teams strijden jullie
voor winst!
Neem dus al je
dierenvrienden mee en
bereid je voor op een
spectaculaire avond!

Thema: Dieren

el
K ijk sn
r
verde

Week
29
10:0010:15
10:1511:00

Maandag
13 juli

Tolbeat

Knutsel:
Melkpak dier

Neem melkpak mee

14:0015:00
Kinderbingo

Dit is een plaatjesbingo

Dinsdag
14 juli

Tolbeat

Knutsel:
Rups

Spellenmix
Deze week:
Cocon, rups, vlinder
Olifanten estafettes

Woensdag
15 juli

Donderdag
16 juli

Tolbeat

Vrijdag
17 juli

Tolbeat

Knutsel:
Schaap

Knutsel:
Vis stempelen

Sportmix 8+

Leven stratego
Kinder versie

Deze week:
Trefbal en voetbal

Zaterdag
18 juli

Zondag
19 juli

Tolbeat

Vandaag
is het
Tolteam
vrij.

Knutsel:
Kikker

Toelichting kleuren
Knutselen. Ben je jonger
dan 4 jaar, dan hebben
we graag dat je jou papa
of mama meeneemt.
We halen alle kindjes
op om mee te komen
naar het theater of het
voorleesverhaal.

Morgen
zijn we
er weer!

Ieder zaterdagmiddag
is er volwassenbingo op
het terras. €7,50 per
plankje, waarop we
5 rondes spelen.
Iedere maandagmiddag
is er kinderbingo met
plaatjes. €5,00 per
boekje, waarop we
3 rondes spelen.

Vanaf 16:00
Bingo

Ivm corona is de bingo
dit jaar in de middag
én op het terras.

(Corona)Informatie

18:4519:00
Ophaalparade

Vanaf 19:00
Horeca

Ophaalparade

19:00 - 20:00

Ophaalparade

Bij slecht weer wordt
er gezorgd voor een
vervangende activiteit.

Ophaalparade

19:0019:30
Theater

20:3021:15

Kubb 10+

Filmavond

Volleybal 12+
Op het sportveld

Voorlezen

Workshop 14+

Deze week een
zomerse workshop.
Hierover volgt later
meer informatie.

Theater

De grote
dierenquiz
Neem jij al je
vrienden ook mee
om deze quiz te
spelen?

Jeugdavond

Er wordt altijd
verzameld bij de
recreatiezaal tenzij
anders aangegeven.

Minidisco

Blijf thuis als je
verkouden bent of
koorts hebt.

Voetbal 10+
Op het sportveld

XX

Kun jij zelf meedoen
met de activiteit?
Laat dan je papa
en mama thuis!

