PROGRAMMA 2022
Zaterdag 16 april Paasknutselen

Gezellig knutselen en kleuren in Eetcafé 't Hartje onder begeleiding van Barbara en Elly. Alle kinderen
zijn welkom en er zijn geen kosten aan verbonden.
Aanvang 10.00uur in 't Hartje

Zondag 17 april Eieren zoeken en opening van het seizoen

Ook dit jaar gaan we weer samen met de paashaas eieren zoeken op het park. Na afloop is er live
muziek in 't Hartje en is er een speciaal Paasmenu verkrijgbaar.
Aanvang 15.00uur bij 't Hartje

Zaterdag 4 juni Pinksterbingo
's Middags organiseert Rachel een leuke bingo voor de kinderen waar elk kind iets wint! 's Avonds
organiseert Annegret een gezellige bingo met mooie prijzen voor de volwassenen.
Aanvang kinderbingo 16.00uur in 't Hartje (kaarten zijn gratis)
Aanvang bingo volwassenen 21.00uur in 't Hartje € 2,00 per kaart en 6 kaarten voor € 10,00

Zaterdag 2 juli Kindervissen

Deze jaarlijkse wedstrijd is voor alle kinderen en deelname is gratis. Erwin regelt de hengels en het voer.
Na afloop is er een prijsuitreiking met wat lekkers voor alle kinderen.
We verzamelen om 13.00uur bij 't Hartje

Zondag 10 juli Kerkdienst

Deze kerkdienst wordt verzorgd door de Toeristenkerk. Samen met een koor maken zij er mooie dienst
van. De dienst vindt plaats op de speelweide. Mocht het weer daarvoor te slecht zijn wijken we uit naar
't Hartje. Na afloop nodigen Chris en Coco u uit voor een kopje koffie of thee ook in 't Hartje.
De dienst begint om 10.30uur.

Zaterdag 16 juli Jubileumfeest ter ere van 50 jarig bestaan
Van 15.00 tot 17.0 uur staat er voor uw kinderen een springkussen, een ballonnenvouwster en
een schminkster bij 't Hartje. 's Avonds is er vanaf 20.30 uur een feest met live muziek in 't
Hartje .Bij het inchecken ontvang u consumptiemuntjes hiervoor.
Zaterdag 23 juli Familiesurvivaldag

Dit jaar gaan we onder leiding van Erwin en zijn zoon met zijn allen survivallen. We gaan o.a.
vlotten/hutten bouwen, doen een speurtocht met opdrachten en gaan marshmallows roosteren.
We verzamelen om 12.00uur bij 't Hartje.

Maandag 25 juli Vissen
Chris en Rob nemen jullie mee uit vissen. De locatie, tijden en kosten worden later bekend
gemaakt. U kunt dit lezen op de deur van 't Hartje en de receptie en op onze facebookpagina.
Verzamelen bij 't Hartje.
Dinsdag 26 juli Rommelmarkt

Op het basketbalveld organiseren Hanna en Barbara onze jaarlijkse rommelmarkt. U kunt zelf uw
spulletjes verkopen maar u kunt dit ook door de feestcommissie laten doen. De opbrengst is dan geheel
voor de kinderactiviteiten. Tafels worden door ons verzorgd, u dient deze wel vooraf te reserveren.
Ook 't Hartje zal aanwezig zijn met de nodige versnaperingen.
Aanvang 13.00uur op het basketbalveld.
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van weer, maatregelen en aanmeldingen. Indien een activiteit
niet door kan gaan laten we dit zo spoedig mogelijk weten. U kunt dit o.a. terug vinden op het
informatiebord bij de receptie en op de deur van 't Hartje. Indien mogelijk zullen we ook een mail
sturen naar iedereen die zich aangemeld heeft voor de betreffende activiteit.

Opgeven kan bij eetcafé 't Hartje of per mail via info@t-hartje.nl.

PROGRAMMA 2022
Vrijdag 29 juli Kinderdag

Op deze speciale dag heeft Elly wat leuks bedacht voor de kinderen van 4 tot 10 jaar. Alles wordt door
ons geregeld en er zijn geen kosten aan verbonden.
We verzamelen om 10.00uur bij 't Hartje

Vrijdag 29 juli Jeugddag

Voor de jeugd van 11 tot 17 jaar heeft Erwin weer iets leuks gepland. Dit jaar gaan we naar Happy Days
waar we een leuke activiteit gaan doen. Uiteraard is daar ook een hapje en een drankje bij. Aan deze dag
zijn geen kosten verbonden.
We verzamelen om 13.00uur bij 't Hartje.

Zaterdag 30
Zondag
juli Badmintontoernooi
17 april Eieren zoeken

Of je nu kunt badmintonnen of niet met dit toernooi mag iedereen mee doen!
Erwin, Elly en Barbara zorgen ervoor dat het een onvergetelijke dag wordt.
Aanvang 11.00 uur op de tennisbaan

Zaterdag 30 juli (Kinder)Bingo

's Middags organiseert Rachel weer een leuke bingo voor de kinderen waar elk kind iets wint! 's Avonds
is de beurt aan Coco om een gezellige bingo met mooie prijzen voor de volwassenen te organiseren.
Aanvang kinderbingo 16.00uur in 't Hartje (kaarten zijn gratis)
Aanvang bingo volwassenen 21.00uur in 't Hartje € 2,00 per kaart en 6 kaarten voor € 10,00

Vrijdag 5 augustus Palingroken

Ook dit jaar gaan we weer palingroken. Erwin regelt de paling, u hoeft alleen uw rookton en partner
mee te nemen! De roker van de lekkerste paling gaat naar huis met de onuitwisbare eer!
Aanvang 13.00uur bij 't Hartje
Kosten worden t.z.t. bekend gemaakt.

Vrijdag 5 augustus Tombola
Uiteraard hebben we ook dit jaar weer onze Tombola in 't Hartje. De organisatie ligt zoals altijd in
handen van Coco en Rob. Loten kunt u kopen bij 't Hartje, de receptie of bij 1 van onze geweldige
feestcommissieleden tijdens 1 van de activiteiten. De loten kosten € 1,00 per stuk. Aanvang 21.00uur

Zaterdag 6 augustus Kindervissen

Deze jaarlijkse wedstrijd is voor alle kinderen en deelname is gratis. Erwin regelt de hengels en het voer.
Na afloop is er een prijsuitreiking met wat lekkers voor alle kinderen.
We verzamelen om 13.00uur bij 't Hartje

Zaterdag 13 augustus Pubquiz

Barbara en Joop gaan jullie kennis op proef stellen bij deze leuke pubquiz.
Kosten zijn € 2,50 p.p. Je kan je alleen of per team van 2 opgeven.
Aanvang 20.30 uur in 't Hartje

Zaterdag 20 augustus (Kinder)Bingo

's Middags organiseert Rachel weer een leuke bingo voor de kinderen waar elk kind iets wint!
's Avonds is de beurt aan Erwin om een gezellige bingo met mooie prijzen voor de volwassenen te
organiseren..
Aanvang kinderbingo 16.00uur in 't Hartje (kaarten zijn gratis)
Aanvang bingo volwassenen 21.00uur in 't Hartje € 2,00 per kaart en 6 kaarten voor € 10,00
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van weer, maatregelen en aanmeldingen. Indien een
activiteit niet door kan gaan laten we dit zo spoedig mogelijk weten. U kunt dit o.a. terug
vinden op het informatiebord bij de receptie en op de deur van 't Hartje. Indien mogelijk
zullen we ook een mail sturen naar iedereen die zich aangemeld heeft voor de betreffende
activiteit.
Opgeven kan bij eetcafé 't Hartje of per mail via info@t-hartje.nl.

