Animatie
Tijdens de vakanties (m.u.v. de herfstvakantie) is er een animatie team aanwezig voor alle kids.
Dit jaar is er een team voor de kleintjes maar ook een Topper voor de 10+. Hier worden in de middag
en in de avond aparte activiteiten voor georganiseerd. Natuurlijk is er voor de jeugd vanaf 12 jaar
weer een Teenage Topper om de vakantie helemaal cool te maken.
Pasen
Zaterdag 3 april

Pizza en bier

17.00 uur

Heerlijke steenoven pizza’s met speciaal bieren!
Graag vooraf reserveren.

Zondag 4 april

Kids Paas ochtend

11.00 uur

Meivakantie
De meivakantie is van 1 mei t/m 9 mei
In de meivakantie voeren wij een speciaal animatie programma voor de kinderen!
Ook voor de jeugd vanaf 13 is er een Teenage Topper!
Zondag 2 mei

After koningsdag
We vieren dit feestje gewoon nog een keer met kleedjesmarkt
en allerlei leuke spelen

Zondag 9 mei

Moederdag Special

12.00 uur

Ben je moeder? Laat je even lekker in de watten leggen in
onze Taveerne

Hemelvaart
Tijdens de Hemelvaart is er ook een animatieteam aanwezig voor de kinderen.
Zaterdag 15 mei

Heikneuter Bingo

20.00 uur

Pinksteren
Tijdens de Pinksteren is er ook een animatieteam aanwezig voor de kinderen.
Zaterdag 22 mei

PubQuiz

21.00 uur

Zondag 20 juni

Beer and Bites voor de vaders op vaderdag

12.00 uur

Zomer
We starten met een weekje animatie voor de kids vanaf 24 juli.

Za 31 juli

Summer Kick Off party

Zo 1 aug
Do 5 aug

De Braderie
Schuimparty

19.00 uur

Za 7 aug

Pubquiz

21.00 uur

Zo 8 aug

Kids Spooktocht

Ma 9 aug
Di 10 aug

Jeu des Boules toernooi
Jeu des Boules toernooi

Woe 11 aug

Heische Tip got Talent

Do 12 aug

Heische Tip Family Battle

Di 17 augustus

Volleybal toernooi

Vrij 20 augustus

20.00 uur

Kindercarnaval
Thema:

Za 21 augustus

Ontbijt & Prinsverkiezing Heikneuters

Ma 23 augustus

Biljart toernooi

Di 24 augustus

Biljart toernooi

Wo 25 augustus

Kub toernooi

Vrij 27 augustus

Musical

Za 28 augustus

Bootjes optocht & Rap en Ruig!

20.00 uur

Zoals elk jaar zijn er een aantal activiteiten die wekelijks terug keren gedurende de zomervakantie
weken!
Elke maandag
Elke dinsdag
Elke donderdag
Elke vrijdag

:
:
:
:

Kaartavond
Disco
Disco
Bingo (29 juli, 6 aug, 13 aug & 20 aug)

