
Dinsdag 4 juli: Kersen verkoop van 13:00 uur tot 16:00 uur in de hal.  
 
Themaweek: Kamperen in eigen land: 
Maandag 10 juli: Jonker schoenverkoop van 14:00 uur tot 16:00 uur in de Zwaai. 
Maandag 10 juli: Campingspelmiddag in de Zwaai van 14:00 uur tot 16:00 uur.  Heeft u 
een VG-pas, dan zijn er geen kosten aan verbonden. Zonder VG-pas 3 strippen (€1.50) 
Dinsdag 11 juli: Gezamenlijke picknick in de tuin, welkom vanaf 11:30 uur. U heeft een 
informatiebrief ontvangen met verdere informatie.  
Woensdag 12 juli: Gezellige zangmorgen in de Zwaai. Welkom vanaf  09:30 uur. Met 
VG-pas gratis, zonder VGP 3 strippen (€1.50)  
Donderdag 13 juli: Om 09:30 uur gaan we samen met u een prachtig veldboeket 
schikken in de Zwaai. Kosten met VG-pas 6 strippen (€3.00) en zonder VG-pas 10 
strippen (€5,-) 
Donderdag 13 juli: Bingo op de camping. Welkom vanaf 14.30 uur in de Zwaai. Kosten 
met VG-pas 3 strippen (€1,50) en zonder VG-pas 6 strippen  (€3,00). 
 
Maandag 17 juli: Vandaag kunt u van 9:00 uur tot 16:00 uur in de Mus terecht voor een 
bezoek aan beter horen.  
 
Themaweek: Oostenrijk  
Maandag 24 juli: Skiles oefeningen tijdens de gymles van 9:30 uur tot 11:30 uur in de 
Zwaai. 
Dinsdag 25 juli: Themamaaltijd in het restaurant. Meer informatie hierover vind u in het 
informatieboekje.  
Dinsdag 25 juli: Voor vanmiddag staat er een leuke wandeling op het programma. 
U krijgt hierover nog meer informatie.  
Donderdag 27 juli: Vanmorgen kunt u in de Zwaai voor een leuke creatieve ochtend. 
U krijgt een brief van ons met verdere informatie. Kosten met VG-pas 6 strippen (€3,-) 
en zonder VG-pas 10 strippen (€5,-) 
Donderdag  27 juli: Vanavond verzorgt Marja weer de bingo voor ons. Welkom vanaf 
19:00 uur in de Zwaai. Kosten met VG-pas 3 strippen (€1,50) en zonder VG-pas 6 
strippen  (€3,00). 
 
Themaweek: Reisje langs de rijn 
Maandag 7 augustus: Vandaag komt Willeke Alberti voor ons zingen in ’t Veenhuys’. 
Wat zal dat een leuke, en feestelijke middag worden. Deze middag word aan 
aangeboden door stichting vrienden van de Engelenburgh. U krijgt hierover nog meer 
informatie van ons. 
Dinsdag 8 augustus: Vandaag is er een creatieve activiteit voor u georganiseerd in het 
thema, reisje langs de rijn. Doet u mee? Opgeven graag via het strookje onderaan de 
informatiebrief die u van ons krijgt. Kosten met VG-pas 6 strippen (€3,-) en zonder VG-
pas 10 strippen (€5,-)  
Woensdag 9 augustus: Gym op het dek van 11:00 uur tot 11:30 in de Zwaai.  
Woensdag 9 augustus: Vandaag is de ijskar van Tamminga weer bij ons in huis! 
Iedereen kan een lekker ijsje verwachten, de ijsjes worden gedeeld op uw kamer.  
Donderdag 10 augustus: Vanmorgen een leuke groenactiviteit in de Zwaai. U krijgt 
hiervoor een informatiebrief.  
Donderdag 10 augustus: Bingo op het dek! Een gezellige avond. Welkom vanaf 19:00 
uur in de Zwaai. Kosten met VG-pas 3 strippen (€1,50) en zonder VG-pas 6 strippen  
(€3,00). 
 
Dinsdag 22 augustus: Vandaag is de snackbar weer geopend in ’t Veenhuys’. Komt u 
ook wat lekkers eten? Welkom tussen 15:00 uur en 16:00 uur. 



Donderdag 24 augustus: Bingo, welkom vanaf 18:30 uur in de Zwaai. Kosten met VG-
pas 3 strippen (€1,50) en zonder VG-pas 6 strippen  (€3,00). 
Dinsdag 29 augustus: Vandaag is Vinckenmode bij ons in huis voor de verkoop van 
dameskleding. Welkom van 10:00 uur tot 15:00 uur in de Zwaai.  
 
Wij vinden het fijn wanneer u bij betaling van activiteiten gebruik maakt van de 
strippenkaart. Deze zijn te koop in het winkeltje.  
 
Wilt u meer informatie over een bepaalde activiteit of wilt u graag opgehaald worden. 
Laat het ons weten via de zuster. Wij komen graag bij u langs! 
 
Filmagenda voor de woensdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur in de Zwaai. 

 Woensdag 5 juli: Vandaag staat Swiebertje weer op het programma. Leuk! 

 Woensdag 12 juli: Vandaag bekijken we mooie beelden van een aantal 
provincies vanaf het water. 

 Woensdag 19 juli: Geen filmmiddag 

 Woensdag 26 juli: Vandaag draaien we een echt klassieker. We gaan met elkaar 
naar de sound of music kijken. Dan beloofd een vrolijke middag te worden.  

 
De filmagenda van augustus word nog verwacht en krijgt u op een later tijdstip van ons.   
 
Veel kijkplezier! 
 
Wij wensen u tijdens de vakantieperiode een gezellige en goede tijd toe met alle 
georganiseerde activiteiten.  
 
Hartelijke groet,  
Het Welzijnspalet  

  


