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                PRESTON PALACE in ALMELOPRESTON PALACE in ALMELOPRESTON PALACE in ALMELOPRESTON PALACE in ALMELO    
Het uitgaanscentrum biedt volop mogelijkheden tot ontspanning. Het uitgaanscentrum biedt volop mogelijkheden tot ontspanning. Het uitgaanscentrum biedt volop mogelijkheden tot ontspanning. Het uitgaanscentrum biedt volop mogelijkheden tot ontspanning. Van een kop koffie of thee met een Van een kop koffie of thee met een Van een kop koffie of thee met een Van een kop koffie of thee met een 

ggggebakje naar keuze in de Koffiecorner, tot een drankje op één van de ebakje naar keuze in de Koffiecorner, tot een drankje op één van de ebakje naar keuze in de Koffiecorner, tot een drankje op één van de ebakje naar keuze in de Koffiecorner, tot een drankje op één van de gezellige binnengezellige binnengezellige binnengezellige binnen---- of  of  of  of 

buitenterrassen. buitenterrassen. buitenterrassen. buitenterrassen. In de zomermaanden is het tuinterras met grill een heerlijke plek om te ontspannen. In de zomermaanden is het tuinterras met grill een heerlijke plek om te ontspannen. In de zomermaanden is het tuinterras met grill een heerlijke plek om te ontspannen. In de zomermaanden is het tuinterras met grill een heerlijke plek om te ontspannen. 

Op De Deel kunt u in de avonduren in Twentse sfeer genieten van een smakelijk grillgerechtOp De Deel kunt u in de avonduren in Twentse sfeer genieten van een smakelijk grillgerechtOp De Deel kunt u in de avonduren in Twentse sfeer genieten van een smakelijk grillgerechtOp De Deel kunt u in de avonduren in Twentse sfeer genieten van een smakelijk grillgerecht....Er zijn Er zijn Er zijn Er zijn 

veel spelfaciliteiten, zoals midgetveel spelfaciliteiten, zoals midgetveel spelfaciliteiten, zoals midgetveel spelfaciliteiten, zoals midgetgolf, bowlen,snookeren en biljarten.golf, bowlen,snookeren en biljarten.golf, bowlen,snookeren en biljarten.golf, bowlen,snookeren en biljarten.. . . . Luxe koffiebuffet in de Luxe koffiebuffet in de Luxe koffiebuffet in de Luxe koffiebuffet in de 

Koffiecorner ,Koffiecorner ,Koffiecorner ,Koffiecorner ,Warme en koude buffetten in het uitgaanscentrum met overheerlijke grillgerechten, Warme en koude buffetten in het uitgaanscentrum met overheerlijke grillgerechten, Warme en koude buffetten in het uitgaanscentrum met overheerlijke grillgerechten, Warme en koude buffetten in het uitgaanscentrum met overheerlijke grillgerechten, 

soepen, vleeswaren, stokbrood, visbufet, salades, een wokbuffet en ijs als nagerecht.soepen, vleeswaren, stokbrood, visbufet, salades, een wokbuffet en ijs als nagerecht.soepen, vleeswaren, stokbrood, visbufet, salades, een wokbuffet en ijs als nagerecht.soepen, vleeswaren, stokbrood, visbufet, salades, een wokbuffet en ijs als nagerecht.    EntertainmenEntertainmenEntertainmenEntertainment,  t,  t,  t,  

Alle drankjes uit het assortiment.Alle drankjes uit het assortiment.Alle drankjes uit het assortiment.Alle drankjes uit het assortiment.            Spelfaciliteiten, zoals bowlen, midgetgolf, snooker en biljart.Spelfaciliteiten, zoals bowlen, midgetgolf, snooker en biljart.Spelfaciliteiten, zoals bowlen, midgetgolf, snooker en biljart.Spelfaciliteiten, zoals bowlen, midgetgolf, snooker en biljart.    

TTTToegang tot de indooroegang tot de indooroegang tot de indooroegang tot de indoor----kermis tot   kermis tot   kermis tot   kermis tot   18.00 uur.18.00 uur.18.00 uur.18.00 uur.        Toegang tot het zwemToegang tot het zwemToegang tot het zwemToegang tot het zwem---- en saunaparadijs met  en saunaparadijs met  en saunaparadijs met  en saunaparadijs met 

whirlpools, stoombad en zonnehemels.whirlpools, stoombad en zonnehemels.whirlpools, stoombad en zonnehemels.whirlpools, stoombad en zonnehemels.((((VERGEET DUS UW ZWEMBROEK of BIKINI NIET!!)    

Verzamelen 13.45 uur bij de Jan Wissinkhal,Verzamelen 13.45 uur bij de Jan Wissinkhal,Verzamelen 13.45 uur bij de Jan Wissinkhal,Verzamelen 13.45 uur bij de Jan Wissinkhal,Koedijk 64.Koedijk 64.Koedijk 64.Koedijk 64.     Vertrek  Vertrek  Vertrek  Vertrek vanuit Lochem vanuit Lochem vanuit Lochem vanuit Lochem 14.00 uur14.00 uur14.00 uur14.00 uur    

Vertrek uit Almelo 19.15 uur Terugkomst Vertrek uit Almelo 19.15 uur Terugkomst Vertrek uit Almelo 19.15 uur Terugkomst Vertrek uit Almelo 19.15 uur Terugkomst  in  in  in  in Lochem  ca. 20.00 uurLochem  ca. 20.00 uurLochem  ca. 20.00 uurLochem  ca. 20.00 uur    

Opgave tot 15 mei  via de opgavelijst  op het info-
bord in de hal of bij Wim Wilgenhof 
(wilgenhof8@hotmail.com of bij Chris Wenneker 
(c.wenneker@hetnet.nl) 

      


