De Bathse Voorjaars activiteitenkalender 2022.
Welkomstborrel.
26 maart aanvang 20:00 uur.
Heeft U geen idee wie Uw buren of overburen zijn of wie er verder in Bath woont? Dan is deze avond
een goede gelegenheid om al deze bewoners te leren kennen. Een gezellige avond voor iedereen met
natuurlijk heerlijke hapjes en een drankje.

Paaseitjes zoeken, Paasbrunch, Paasbingo.
18 april aanvang 11:00 uur.
Paaseitjes zoeken, aanvang 11:00 uur.
De kinderen kunnen vanaf 11:00 uur de paaseitjes zoeken die de Paashaas heeft verstopt.
Paasbrunch. aanvang 13:00 uur.
De paasbrunch met heerlijke broodjes, eitjes, beleg en kreukels. Eet gezellig mee. Na het eten gaat de
Paasbingo van start met mooie prijzen.
Paasbingo, aanvang rond 15:00 uur.
Met mooie prijzen gaan we weer een gezellige bingo spelen.

Fotozoektocht, Chinees eten.
27 april . aanvang 14:00 uur.
Na een paar jaar is de fotozoektocht weer terug. Houd U van speuren en puzzelen dan is dit een leuke
activiteit voor U. Zoek de kleinste details met foto’s in Bath.
Na afloop wordt er Chinees eten geserveerd en wordt de winnaar bekend gemaakt.

Kindermiddag.
5 mei, aanvang 14:00 uur.
Een gezellige middag voor de kinderen met spelletjes en andere leuke dingen. Na het vele spelen gaan
we met z’n allen een hapje eten.

Boodschappenbingo.
15 mei, aanvang 15:00 uur.
Even Uw voorraad kasten vullen! Kom dan gezellig mee bingoën, om vele boodschappen te winnen.

Fietspuzzeltocht, BBQ.
26 mei vertrekken kan vanaf 13:00 uur. (mag ook later)
Fietspuzzeltocht opgezet in de regio van Bath en Rilland, met vele opdrachten en raadsels. Start Uw
fiets en doe mee.. Na afloop wordt de BBQ aangestoken en wordt de winnaar bekend gemaakt.

Geldbingo.
25 juni aanvang 20:00 uur.
Een extra centje winnen is altijd leuk, met deze bingo is dat extra centje mogelijk.
.Rommelroute.
6 augustus aanvang 10:00 uur.
De rommelroute was zeer geslaagd vorig jaar, vandaar dat we het dit jaar weer doen.
Op deze dag kunt U weer Uw spullen verkopen vanuit Uw garage, tuin, huis.

Voor alle activiteiten volgt meer info met een flyer.
Voor veranderingen houd Uw mailbox en de Facebookpagina of www.bathonline.nl in de gaten.

