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WELKOM ALLEMAAL!

Het wordt een superleuke vakantie want wij organiseren
allemaal leuke activiteiten voor jong en oud! Voor alle
activiteiten geldt, tenzij anders aangegeven, dat er wordt
verzameld bij de piramide. Bij slecht weer of onvoldoende
deelname wordt er altijd een vervangende activiteit
georganiseerd. 

Deelname aan het recreatieprogramma en het gebruik van
de faciliteiten is geheel voor eigen risico.

Lees maar snel wat er allemaal te doen is en wij hopen
jullie te zien bij één van onze leuke activiteiten! 

Fijne vakantie en tot snel!
Het Recreatieteam

Donderdag 25 mei
10:00 uur Paardrijden

De paarden staan al op je te wachten! Bij
het treintje of voor de receptie. Je kan ook
geschminkt worden of een mooie kleurplaat
kleuren. Muziek erbij altijd gezellig. 

14:00 uur Bingo voor de jeugd t/m 14 jaar
Leuke prijzen winnen. Mocht er niks voor je
tussen zitten kun je altijd nog iet uitzoeken in
de DKS shop. Bij slecht weer in de piramide
anders in het kindertheater. 

16:00 uur Minion Mania!
Plaats: Plein 
Ga op zoek naar de verschillende Minions
en probeer zoveel mogelijk vragen van de
Minions goed te beantwoorden.

Vrijdag 26 mei
10:00 uur KIDSCLUB: Op de camping!

Vandaag gaan we iets maken wat te maken
heeft met een camping! We houden nog
even geheim wat het precies is...

14:00 uur Cirkelbal
Plaats: Piramide 
Hop hop! Probeer te scoren samen met je
groep.

16:00 uur Zoet-of-Zout-Spel 8+
Plaats: Plein 
Proeven of je op de goede weg zit, hoe
werkt dat? Met dit spel heb je niet alleen je
ogen nodig, maar ook je smaak! Zoet is
goed, zout is fout. Dat is nog niet alles, want
wat weet je allemaal over eten? Heb je al
trek in dit leuke spel? Vanaf 8 jaar.

Zaterdag 27 mei
10:00 uur Zandkastelen bouwen!

Plaats: Plein 

Gave kastelen gaan we bouwen. Wordt
het een mooi sprookjeskasteel of een
spookslot? Je mag het allemaal zelf
weten! We vertrekken vanaf de
recreatieruimte! Als je zelf een schep hebt,
neem die dan mee!

20:00 uur Bingo
Plaats: Piramide 
Een gezellige bingo met mooie prijzen en
geldrondes. 

Zondag 28 mei
09:30 uur Kerkdienst

Plaats: Piramide 
Oecumenische dienst 

Zaterdag 3 juni
14:00 uur Bingo voor de jeugd t/m 14 jaar

Plaats: Piramide 
Leuke prijzen winnen? Mocht er niks voor je
tussen zitten kun je altijd nog iet uitzoeken in
de DKS shop. Bij slecht weer in de piramide
anders in het kindertheater. 

16:00 uur Flessenverdediger
Plaats: Piramide 
Kom vandaag dit mega-gave spel doen!

20:00 uur Pinksterbingo
Plaats: Piramide 
Doe mee met de bingo en misschien ben jij
wel degene die de piramide loopt met een
mooie prijs. 

Zondag 4 juni
09:30 uur Kerkdienst

Plaats: Piramide 
De koffie of thee staan voor u klaar tijden
deze Oecumenische kerkdienst.  

10:00 uur Pinkstermarkt 
Plaats: Plein 

Er zijn een heleboel verschillende
kraampjes. Je kan te kust en te keur
tijdens deze Pinkstermarkt. 
Er is ook aan de kinderen gedacht!
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Maandag 5 juni
10:00 uur Snoepknutselen

Plaats: Piramide 
Vandaag maken we de mooiste creaties van
snoep. 
Kom langs en bouw je eigen kunstwerk.
Benieuwd wat we deze week gaan maken?
Kom gewoon langs en laat je verassen!

Zaterdag 10 juni
20:00 uur Bingo

Plaats: Piramide 
78, 22, 3, 8 BINGO! Doe mee en win!

Zondag 11 juni
09:30 uur Kerkdienst

Plaats: Piramide 
Oecumenische kerkdienst. Koffie en thee
staan klaar.

Donderdag 15 juni
18:00 uur Barbecue kampeerveld G en GP

Plaats: Camping 

hamburger, stokbroodje en een lekkere
salade erbij? het is weer tijd voor de
jaarlijkse barbecue speciaal voor onze
camping gasten van de velden G &amp;
GP. Deze barbecue wordt u aangeboden
door het recreatiecentrum. het enige wat u
hoeft te doen is uw eigen drinken, bordjes,
bestek, glazen en stoelen mee te nemen
dan zorgen wij voor de rest.
Opgeven kan bij de receptie. Let op
Vol=vol! 

Vrijdag 16 juni
10:00 uur KIDSCLUB: Papegaai

Jij mag kiezen welke kleuren jij jouw
papegaai geeft. Knutsel je deze ochtend
weer gezellig met ons mee?

14:00 uur Flessenvoetbal
Plaats: Plein 
Het enige waar jij voor hoeft te zorgen is, dat
je fles niet omver getrapt wordt door één van
je medespelers! Neem je eigen plastic fles
gevuld met water mee.

Zaterdag 17 juni
10:00 uur Letter-Estafette

Plaats: Plein 
Wie is het snelst, wie weet het woord...
Nieuwsgierig? Kom dan bij ons
letter-estafette spelen!

14:00 uur Bingo voor de jeugd t/m 14 jaar
Leuke prijzen winnen. Mocht er niks voor je
tussen zitten kun je altijd nog iet uitzoeken in
de DKS shop. Bij slecht weer in de piramide
anders in het kindertheater. 

20:00 uur Bingo
Plaats: Piramide 
De gezelligste bingo van Makkum! ben jij
erbij?

Zondag 18 juni
09:30 uur Kerkdienst

Plaats: Piramide 
Oecumenische kerkdienst 

Zaterdag 24 juni
20:00 uur Bingo

Plaats: Piramide 
Een gezellige bingo met mooie prijzen en
geldrondes. 

Zondag 25 juni
09:30 uur Kerkdienst

Plaats: Piramide 
Oecumenische kerkdienst. Koffie en thee
staat voor u klaar. 


