
Activiteiten 19 mei

De meest veelzijdige band van Nederland komt naar De Boshoek toe! 
Eén piano-entertainer, één drummer-entertainer….en één gitaar-
entertainer! LIVE piano entertainment waarbij het publiek bepaalt wat 
er gespeeld wordt! Vraag je favoriete nummer (“je weet wel, dat ene 
liedje”) aan bij de jongens, want deze piano-entertainers spelen alles! 
Dus… “zeg ’t maar.”

De Jongens Van Je Weet Wel

50Jaar DE BOSHOEK!

Western Plaza17:00  - 19:45

Blijf jij het langste zitten op de rodeo stier? Ga de uitdaging aan, of 
vermaak je op het springkussen.

Rodeo / Springkussen

Western Plaza17:00  - 22:00

Na een paar jaar ervaring kunnen we zeggen dat Ben Sproet is uit-
gegroeid tot een zanger/entertainer die niet veel onder doet voor de 
“grote” van Nederland. Buiten de talloze nummers eigen repertoire 
heeft hij een repertoire dat voor jong en oud een avond zal brengen vol 
van meezingen en dansen. Of het nou gaat om AprèsSki, rustig, 70’s, 
80’s, Nederlands- of Engelstalig Ben kan het allemaal.

Live muziek met Ben Sproet

Western Plaza20:00  - 00:00
De Boshoek
De Boshoek

Jaar!



Van 10.00-16.00 uur is er een gezellige braderie in het hart van 
Recreatiepark De Boshoek. Kom gezellig winkelen, laat je schminken en 
doe mee met de loterij. Parkeer uw auto op de parkeerplaats buiten ons 
park. Bent u bij ons op vakantie? De entree bij de receptie is afgesloten 
deze dag tot 17.00 uur, u kunt ons park oprijden via de Brugveenseweg 
aan de achterkant van het park. 

Braderie voor het goede doel

Western Plaza10:00  - 17:00

Western Plaza10:00  - 16:00

WervelwindMachine
Stap in de wervelwindmachine en vang in 30 seconden de meeste balletjes. Maak kans op een van 
onze geweldige hoofdprijzen! € 0,50 per ronde voor Stichting Lach voor een Dag. 
Om 16.15 uur worden de 3 winnaars bekend gemaakt.

Laat je schminken in de schmink-stand door een professionele 
schminker van Stichting Lach voor een Dag! 
€ 3,50 p.p.

Schminken

Western Plaza10:00  - 17:00

FUN!

Activiteiten 19 mei
GOEDEdoelen DAG

Spin mee voor € 5,- per fiets per uur voor Lach voor een Dag! 
Sportschool Fitz is er helemaal klaar voor, jij ook? Geef je op bij 
jose@deboshoek.nl om mee te doen (vanaf 12 jaar).

Spin  voor het goede doel

Western Plaza12:00  - 15:00


