… op de altijd gezellige en uitdagende kinderochtend op
donderdag 9 augustus in de feestweek Lemelerveld!
Ook dit jaar kun je zelf kiezen wat je gaat doen, want er staat weer van
alles voor je klaar:

Springkussens

En nog veeeeeel meer!
Neem je vriendjes of vriendinnetjes mee, leuk!
De tent gaat open om 9.45 uur en het duurt tot 12.00 uur.
De entree is € 2,- en natuurlijk wordt er gezorgd voor drinken en wat lekkers!

Sukerbietenfeest
8 t/m 12 augustus 2018
Woensdag 8 augustus Kinderrommelmarkt vanaf 08.00
Wie:
Waar:

alle leeftijden
centrum
Ook dit jaar kan je weer je spulletjes verkopen op de
rommelmarkt, ook voor jouw kleedje is er een plekje! Je hoeft je
niet op te geven voor een plekje. Je mag gewoon komen. En
dan wordt er een plekje voor je aangewezen. Het kost ook
helemaal niets.
Vanaf 8.00 uur (dus niet eerder!) ben je welkom in het centrum
van Lemelerveld.
Veel succes!

Donderdag 9 augustus Kindermorgen van 10.00 tot 12.00 uur (tent open om 9.45)
Wie:
Waar:

kinderen van 4 tot 10 jaar
de feesttent
De supergezellige Kindermorgen is er natuurlijk ook weer. Het thema is dit jaar:
‘Niets moet, -bijna- alles mag!’
Neem al je vriendjes en vriendinnetjes mee en geniet van deze speciale
morgen.
Voor maar €2.00 mag je meedoen.

Vrijdag 10 augustus Coop Badeendenrace om 18.00 uur.
Wie:
Waar:

Alle kinderen van Partou, het Schanebroekkie (2½ tot 4 jaar) en groep
0, 1 en 2 van de basisschool.
Kanaal voor het kantoor van Ten Broeke.
Alle eendjes zwemmen in het water! Die van jou toch ook? Zwemt
die van jou het snelst? Doe mee met de Badeendenrace!
Vergeet niet met watervaste stift je naam op je eendje te schrijven.
Er mogen geen hulpmiddelen worden gebruikt! Gebeurt dit wel, dan
mag dat eendje helaas niet meer meedoen.

Zondag 12 augustus Super Sunday van 13.00 tot 19.00
Wie: Iedereen!
Waar: Het evenemententerrein
Op de laatste dag van het Sukerbietenfeest staan er weer springkussens en
zijn er pony’s om op te rijden. Bovendien is het euro-dag op de kermis!
En, er staat weer een leuke voorstelling op het terrein. Komt dat zien!

Let op: Het vrijkaartje dat je bij deze brief hebt gekregen is geldig voor alle
attracties, maar is alleen op woensdag en donderdag geldig!

