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Dit jaar voor de 20e keer!! 



  

Vrijdag 2 augustus 
 
 

Ladies Bingo Ibiza edition 

We doen de Ladies bingo dit jaar gewoon weer 
opnieuw, met het thema Ibiza! Wederom worden 
er weer super leuke prijzen geregeld en komt er 
ook weer een loterij! Ook dit keer komt zanger 
Rene Eshuijs weer om jullie voetjes van de grond te 
halen! Ook staan er een paar kraampjes waar 
jullie even kunnen kijken! Haarsieraad is ook 
aanwezig! 
 
Dus zorg dat je erbij bent!!  
 
De tent is vanaf 19.00 uur open 
De bingo begint om 20.00 uur! 
 
Er wordt een tafelindeling gemaakt, dus is het niet 
nodig om er voor 19.00 uur te zijn! 
 
Heb je je nog niet opgegeven, maar wil je er wel 
graag bij zijn?? 
Geef je dan nu nog op via 06-30799202  
 
Er zijn nog maar enkele kaarten over! 



Zaterdag 3 augustus 
 
 
Dit is normaal op 4 oktober maar voor 1 keer niet. 
Kom kijken naar een spannende politie honden en 
dierenshow, doe informatie op bij het 
knaagdierenopvangcentrum of de dierenarts Basic 
Vets. Of neem een kijkje in een echte 
dierenambulance. Wil je je eigen knuffeldiertje laten 
controleren, dan kan dat ook! Hoe gaaf is dat!! 
                                                                              
DJ        Tijd: 21.00 uur 
 
Zo dames en heren… even de heupjes losdraaien 
vanavond! EEN DJ VOOR JONG EN OUD! 
 

Koekoeksdierendag  Tijd: 12.00 uur 

     



Heb jij een team van 6 personen en durf jij het aan 
om een race tegen de klok te houden? En ben je er 
niet vies van om nat te worden? 
 
Kom dan op 4 augustus naar de feesttent! 
Inschrijven kan vanaf 12.00 uur! 
 
Meedoen aan de zeskamp is geheel op eigen risico! 

 

ZONDAG 4 augustus 
 
 
De welbekende zeskamp staat 
weer voor de deur! 
 

Versla jij dit jaar onze vaste 
kampioenen?? 



Kinderbingo  Tijd: 19.00 uur 
 
Voor de kinderen word er weer een gezellige 
kinderbingo georganiseerd met leuke prijsjes!  
 
 

Lampionnen 11 steden optocht  
Tijd: 22.00 uur 

 
Op zoek naar een lekker winters hapje! 

  

Maandag 5 augustus 
 
 
Kindervissen  Tijd: 11.00 uur 

We gaan luisteren naar de visserslatijn van Rick onder 
het  genot van een broodje visstick/ knakworst. Hierna 
gaan we gezellig vissen, wij zorgen voor de hengels en 
aas. EIGEN HENGELS NIET TOEGESTAAN!!! 



 
Dinsdag 6 augustus 
 Beachparty      Tijd: 13.00 uur 

 
Ook dit jaar hopen we als het weer meezit, een 
beachparty te plannen! Gezellige dag op het strand 
met een muziekje en een drankje! Het wordt als 
vanouds gehouden op het 3e strandje! 
 
 

BBQ on the beach   Tijd: 18.00 uur 
 
Een gezellige BBQ met hamburgers en saté ter 
afsluiting op het strand! Wie wil dat nou niet? Graag 
van tevoren opgeven in de kantine met het aantal 
personen. Prijs p.p. € 5,00. 

 



  

Woensdag 7 augustus 
 
Alwin Spelletjes   Tijd: 13.00 uur 
 
Een middag met levend voetbal en misschien nog wel 
meer spelletjes. Wie vindt dat nou niet leuk?? 
 
 

Oudhollandse spellen  Tijd: 19.30 uur 
 
Zoek je jeu de boules ballen bij elkaar of kom gezellig 
sjoelen in de tent!  
 
 

Avond/nacht spel  Tijd: 22.00 uur 
 
Kom om 22.00 uur naar de tent en schrijf je team in, 
kinderen onder de 12 jaar met begeleiding! 



Kersen plukken    Tijd: middag 
       Er komt nog een exacte tijd 

 
Kom zoete kersen plukken met een rondleiding over een 
echte kersenboerderij. 
 

BBQ- en mosselavond Tijd: 18.00 uur 
 
Gezellig een avondje vlees, salades en mosselen eten in 
de feesttent! Geef je ruim van te voren op in de kantine!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Donderdag 8 augustus 
 

Prijs p.p. 
€ 17,50 



Forelvissen  Tijd: ochtend/middag 
 

 Maandag hebben de kinderen hun hengels 
uitgeworpen, dus nu zijn de ouderen aan de beurt! 

 
 
 

Bierproeverij  Tijd: 20.00 uur 
 
Een heerlijke proeverij voor man en vrouw!  
Opgeven vanaf 18 +. Tevens worden alle gevangen 
vissen van vandaag gerookt en uitgedeeld!   
 

 
Vrijdag 9 augustus 
 



Zaterdag 10 augustus 
 Polderspelen   Tijd: middag 
 
Een leuke en verkoelende activiteit in het weiland! 
 
 

Heineken-band  Tijd: 21.00 uur 
 
Trek je Tiroler-kostuum maar weer uit de kast, want 
deze moet je aanhebben deze avond! 



 


