
Maandag 31 mei 
10.30 uur  Toon en Brigit komen over de camping om het programma uit te 

delen 

Woensdag 2 juni 

13.30 uur  laddergolf. U hoeft niet op te geven. Verzamelen bij het Jeu de 

boules veld 

 

Donderdag 3 juni 

10.00 uur Yoga voor de liefhebber kom gezellig mee doen. Professioneel 

begeleiding. Opgeven bij de Receptie Kosten 2,00 

13.30 uur  Pool XL spel. U hoeft niet op te geven. Verzamelen bij het Jeu de 

boules veld 

 

Vrijdag 4 juni 

13.30 uur klootschieten. U hoeft niet op te geven. Verzamelen bij de 

Receptie  

 

Maandag 7 juni  

19.00 uur Biljarten en handwerken in De Remise. Neem u eigen handwerk 

mee. 

 

Dinsdag 8 juni 

10.00 uur Yoga voor de liefhebber kom gezellig mee doen. Professioneel 

begeleiding. Opgeven bij de receptie Kosten €2,00 

 

Woensdag 9 juni 

10.30 uur  Fietstocht met Picknick. Opgeven bij de Receptie €11,00 p.p 

19.00 uur  Aquajoggen onder leiding van Anita. U hoeft niet op te geven.                                                                                           

 



Vrijdag 11 juni 

13.30 uur klootschieten. U hoeft niet op te geven. Verzamelen bij de 

Receptie  

 

Zaterdag 12 juni 

9.00 uur Aquajoggen onder leiding van Anita. U hoeft niet op te geven. 

 

Maandag 14 juni 

14.00 uur excursie naar wijngaard De Landman in Raalte. Opgeven bij de 

Receptie. € 6,00 p.p inclusief glaasje wijn 

19.00 uur biljarten en handwerken in De Remise. Neem je eigen handwerk 

mee 

 

Dinsdag 15 juni 

10.00 uur Yoga voor de liefhebber kom gezellig mee doen. Professioneel 

begeleiding. Opgeven bij de Receptie. Kosten €2,00 

 

Woensdag 16 juni 

10.30 uur Fietsbingo €2,50 p.p waarbij de laatste cijfers op het veld Iep 

gespeelt worden rond 16.30 uur. We doen dit op Amerikaanse 

wijze. Dus neem je eigen stoel en drankje mee. aansluitend Live 

muziek van Henri Grootenhuis. Opgeven bij de Receptie. 

19.00 uur Aquajoggen onder leiding van Anita. U hoeft niet op te geven. 

 

Donderdag 17 juni 

10.30 uur Klompen museum in Luttenberg € 5,00 p.p inclusief koffie. 

Opgeven bij de Receptie. 

13.30 uur laddergolf. U hoeft niet op te geven. Verzamelen bij het Jeu de 

boules veld 

 

Vrijdag 18 juni 

13.30 uur  klootschieten. U hoeft niet op te geven. Verzamelen bij de 

Receptie  

 

 



Zaterdag 19 juni 

9.00 uur aquajoggen onder leiding van Anita. U hoeft niet op te geven. 

 

 

Maandag 21 juni 

13.00 uur  Handboogschieten. Opgeven bij de Receptie 

15.00 uur Handboogschieten. Opgeven bij de Receptie 

19.00 uur Biljarten en handwerken in De Remise. Neem je eigen handwerk 

mee 

19.00 uur Workshop gitaar maken met Henri Grootenhuis € 100,00 opgeven 

bij de Receptie. 

 

Dinsdag 22 juni 

10.00 uur Yoga voor de liefhebber kom gezellig mee doen. Professioneel 

begeleiding. Opgeven bij de receptie Kosten €2,00. 

13.00 uur  Handboogschieten. Opgeven bij de Receptie 

15.00 uur Handboogschieten. Opgeven bij de Receptie 

 

Woensdag 23 juni 

19.00 uur  Aquajoggen onder leiding van Anita. U hoeft niet op te geven.                                                                                         

Donderdag 24 juni 

10.30 uur  Drie banden toernooi. Opgeven bij de Receptie 

13.30 uur Golfen in het boerenland. U hoeft niet op te geven. Verzamelen bij 

de Receptie 

 

Vrijdag 25 juni 

13.30 uur  klootschieten U hoeft niet op te geven. Verzamelen bij de Receptie  

 

Zaterdag 26 juni 

9.00 uur Aquajoggen onder leiding van Anita. U hoeft niet op te geven.                                                                                        

 

 

Maandag 28 juni 

19.00 uur Biljarten en handwerken in De Remise. Neem je eigen handwerk 

mee 



 

 

Openingstijden De Remise/Snackbar: 

woensdag t/m zondag is Restaurant De Remise en de 

Snackbar geopend. 

 

Iedere dag is het zwembad geopend vanaf 9.00 – 10.00 uur 

speciaal voor senioren zwemmen.  

10.00-14.00 uur is er recreatief zwemmen voor iedereen. 
 

 

Leuk om te bezoeken of te doen:  

Informatie bij de receptie 
 

kas van Kaat in Zwolle   dekasvankaat.nl 

Happen en trappen fietstocht   happenentrappen.nl 

Stadswandeling Hattum 

Stadswandel puzzeltocht. Hierbij kunt u een boekje met foto’s kopen 3,50 naar 

aanleiding van de foto’s loopt u een route door de stad.  

Beeldentuin in Mariënheem 

Nijverdalseweg 20, 8106 AC Marienheem 

 

 

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM Corona maatregelen en 

regels.  

Hierdoor kunnen activiteiten aangepast zijn.  

Houd u zelf ook aan de maatregelen.  


