ZWANENBALG BURENDAG
De Bewonersvereniging Zwanenbalg organiseert samen met
en op de Franciscushoeve

zaterdagmiddag 14 september 2013
een gezellige, gratis

sport- en spelmiddag voor jong en oud!

Die middag is ingedeeld in workshops.
Voor de jeugd: springkussen, cup cakes versieren voor jezelf en je ouders en
die samen lekker opeten, schilderen op een linnen doekje en dat mag je mee naar
huis nemen, het laten zetten van een tattoo!
Voor iedereen dus ook voor de volwassenen: volleyballen en jeu de boules.
Als er grote belangstelling is voor een workshop moet je je inschrijven, dus zorg
ervoor dat je op tijd bent!
Nieuw: u kunt als team samen met uw kinderen of de buren meedoen met
jeu de boules en/ of volleybal. Hebt u een team samengesteld, wilt u zich dan van
te voren aanmelden bij maphoekstra@live.nl.?
Ondanks dat er leiding bij de workshops is, vragen we u zelf een oogje op uw
kinderen te houden.
De Knorhanen zullen twee keer optreden. Bij deze gezellige muziek kan vast
niemand stil blijven zitten.

Indeling workshops en andere activiteiten

Eerste ronde: van 14.00 tot 14.30 uur
Springkussen, verven, cup cakes versieren, jeu de boules , volleybal
Tweede ronde: van 14.30 tot 15.00 uur
Springkussen, tattoo laten zetten, cup cakes versieren, jeu de boules, volleybal
Muzikaal intermezzo van 15.00 tot 15.30
De Knorhanen spelen en wie dat wil kan meedansen / polonaise.
Derde ronde: van 15.30 tot 16.00 uur
Springkussen, verven, cup cakes versieren, jeu de boules, volleybal
Muzikaal intermezzo van 15.55 tot 16.15 uur.
De Knorhanen spelen en wie dat wil kan meedansen / polonaise.
Gezellige en lekkere afsluiting van 16.20 tot 16.50 uur.
We sluiten af met een hapje en een drankje, de kinderen kunnen smullen van
knakkies. Gelegenheid om nog even gezellig bij te praten.
Een ijskoud afscheid om 16.50 uur.
Voor iedereen een ijsje.

We hopen natuurlijk op mooi weer. Gelukkig zijn veel workshops binnenshuis.
Bij slecht weer gewoon een regenjas aan doen, want het gaat altijd door!

Tot ziens alle bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart!

