Recreatieprogramma
Zaterdag 25 april t/m zaterdag 2 mei

‘ Mu z i e k a v o n d
mét k araok e’
27 april is het zo ver:
de verjaardag van onze
koning!
Dit gaan we met z’n allen
vieren tijdens onze gezellig
muziekavond mét karaoke!

‘ 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
18

Zaterdag
25 april

Maandag
27 april

Dinsdag
28 april

Woensdag
29 april

Donderdag
30 april

Vrijdag
1 mei

Zaterdag
2 mei

9:4510:00
Tolbeat

10:0011:00

14:3015:30

18:4519:00

19:0019:30

Tolbeat

Tolbeat

Knutsel:
Koningskroon

Voorlezen

14:00
Instuifmiddag

Koningsspelen

Knutsel:
Vogelhuisjes

Horeca
19:00 inloop
19:30 start

Minidisco

20:3021:15
Horeca
Bingo

Tolbeat

Tolbeat

Tolbeat

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.

Knustel:
Doek verven

Ophaalparade

Tolbeat

Toelichting kleuren

Konings
muziekavond
mét karaoke
Welk liedje ga
jij zingen?

+ huisjes ophangen

Knutsel: Typetje

Knutsel:
Rups

Knutsel:
Fantasie dier

Knutsel:
Wc-rol dier

Levend
dierenstratego

Olifantenestafette

Speurtocht

Sportmix 8+

Deze gaan we
morgen ophangen
tegen de
eikenprocessierups

Informatie

-6? Neem dan een
volwassene mee!

Ophaalparade

19:30 horeca
Filmavond

Theater

Horeca
Tafeltennistoernooi

10+

Ieder zaterdagavond
is er Bingo in de
horeca. €7,50 per
plankje, waarop u 5
rondes speelt.

19:30 - 20:30

Ophaalparade

Ophaalparade
Bij slecht weer wordt er
gezorgd voor een
vervangende activiteit.

Voorlezen

Minidisco
Er wordt altijd verzameld
bij de recreatiezaal tenzij
anders staat aangegeven.

Workshop 14+

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

Jeugdavond
Horeca
Bingo
Horeca
Klaverjassen

Heb je een vraag? Zoek het
Tolteam op of kom langs bij
de receptie.

