PROGRAMMA
Terreinfeest 1 juni 2022
De hele dag van 10- 17 uur:
Optreden van Dansschool Sjappoo
met hiphop en showdans.
Optreden van onze eigen Meerpaalband onder begeleiding van Jennie.
Schminken door Nuance.
Optreden van Goochelaar Alex.
De kunsten van een
ballonnenclown.
Optreden van een spectaculaire DJ in
de Feesttent!!
Expositie in de Ark (gratis).
Huifkartocht over het landgoed op
aangegeven locaties (gratis)
Rondleiding in gebouw de Schorre die
binnenkort verbouwd wordt (gratis).
Vrijmarkt rondom de kerk (gratis).

Er zijn diverse kramen om u te voorzien
van een lekker hapje: friet, oliebollen, ijs
en snoep. Deze blijven open tot 18 uur
zodat u extra lang kunt genieten! Ook
hebben we dit jaar Aziatische hapjes van
vmbo-opleiding CURIO.

Het belooft weer een gezellige dag
te worden. Als vanouds zeg maar.
Wij kijken er naar uit om u weer te
mogen ontvangen op ons landgoed!
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PROGRAMMA
Terreinfeest 1 juni 2022
Ochtendprogramma
(voor bewoners van het landgoed)
10.00 uur: DJ Chris geeft het muzikale
startsein voor het Terreinfeest van 2022.
Het openingswoord wordt dit jaar
gedaan door bestuurders Els Govers en
Quirijn Lok. Tevens opening van de
Vrijmarkt.
10.30 uur: Koffiemomentje in en om de
feesttent. En niet onbelangrijk: Voor de
cliënten van het landgoed een eerste
ronde Bingo!

Middagprogramma vanaf 12.00 uur
(voor iedereen)
Met een passe-partoutbandje kunt u de
gehele middag gebruik maken van de
diverse attracties. Bijvoorbeeld de
verschillende spellen, de ballonnenclown
of een goochelaar. Ook kunt u zich laten
schminken, de Ark - de witte kerk op het
terrein - bezichtigen of het terrein
ontdekken vanuit een huifkar.
Spectaculair dit jaar is de enorme rups,
een kermisattractie, die ons terrein
siert!! Liever wat rustiger aan doen?
Geniet op het terras van de Sprenge,
onder het genot van een drankje, van
alle drukte op het terrein!

Let op! Het passe-partoutbandje kost €5,00 en is verkrijgbaar in
de tent. Alleen contant betalen is mogelijk.
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