
Zaterdag 2 en zondag 3 december



Zaterdag vanaf 18:30 uur

Zet na het theater je (zelf geknutselde) schoen. 

Zondag vanaf 09.00 uur kun komen kijken of Sint & Piet
zijn langs geweest.

Schoen zetten!
0

Zondag 15.30 uur

Inschrijven vanaf 15.00 uur bij het recreatieteam in de
Loungebar. De eerste groep begint om 15.30 uur.

Verzamelen boven het restaurant (via de trap bij de open
haard).

Ieder spel is 10 minuten. Kosten: €2,50 p.p.

Indoor Lasergame 8+

0

Zondag 10.30 uur

Gezellig met z’n allen de lekkerste pepernoten bakken!
Wil jij ook meedoen? Geef je dan voor zaterdag 18.00

uur op bij de receptie. Vol = vol.

Pepernoten bakken
0

Zondag 13.30 uur

Opgave bij de receptie uiterlijk op de dag zelf vóór 10.30
uur. 

Kosten € 5,- p.p. 
 

Duur van de rit is +/- een uur.

Huifkartocht



10.15

Pietenbeat Pietenbeat

10.30

Knutselen:
Pietenmuts en een
sinterklaasschoen
Blaadje komt langs!

Pepernoten bakken
Opgeven voor zaterdag

18.00 uur bij de
receptie. 
Vol = vol.

11.00

Schminken
Word een echte Piet!

13.30 13.30 – 15.30

Pieten-
gymnastiek: 

Bewijs jezelf als
echte Piet en
verdien een

diploma als hulpje
van Sinterklaas!

Op het sportveld
Sinterklaas 

is er ook!

15.30

Basketbal

Op zoek naar de
gouden pepernoot

13.30

Huifkartocht
Zie weekendspecials

15.30

Lasergame
Wie weet doet Piet

ook mee?!
Zie weekendspecials

15.45

Dansen met Piet

16.00

Pietentheater

Aansluitend:

Op de foto met
Piet!

17.45

Dansen met Piet

18.00

Pietentheater

18.30
Schoen zetten in

de Loungebar

20.00

Weerwolven van
Westerbergen

Za 2 dec Zo 3 dec

Knutselen is voor kinderen van alle leeftijden.
Ben je nog erg jong (±4 jaar of jonger), dan 
verwachten we dat één van je ouders je 
begeleidt.

Voor bosactiviteiten verzamelen we altijd bij 
de recreatieruimte. Doe dichte schoenen aan
en bij voorkeur een lange broek. Laat je na 
afloop van bosactiviteiten door je ouders op 
teken controleren! Ben je nog te jong om 
alleen te gaan, neem dan één van je ouders 
mee.

Ik ben Blaadje! Als je een plaatje van mij ziet,
dan kom ik ook langs bij de activiteit. Tot 
snel!

Voor alle activiteiten verzamelen we in 
'de Loungebar’, tenzij anders aangegeven.

Toelichting programma

Gezin

Gezin

8+

8+

8+




