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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.

Fijne vakantie en tot snel!
Het Recreatieteam

Maandag 26 maart
10:00 uur KIDSCLUB: Haas

Weet jij hoe een haas eruit ziet? Bij de
knutsel maken we er één!

Dinsdag 27 maart
10:00 uur KIDSCLUB: Konijntjes in het gras

We starten de dag weer met een dansje en
gaan daarna heel lieve konijntjes knutselen!

Woensdag 28 maart
10:00 uur KIDSCLUB: Nestje Kuikens

We maken een nestje vol met schattige,
lieve, kleine kuikentjes!

Donderdag 29 maart
10:00 uur KIDSCLUB: Superhelden-Masker

We maken deze morgen een
superhelden-masker zodat we er echt als
superhelden uitzien! Doe je ook gezellig
mee?!

Vrijdag 30 maart
10:00 uur Snoepknutselen

Snoep is heerlijk! En ook erg leuk om mee
te knutselen! Deze vrijdag is het eindelijk
weer zover! Elke week een ander thema.

14:00 uur Kleuren 
Een kleurplaat maken in het Paas thema?
Kom gezellig langs en laat zien hoe creatief
je bent met kleuren! Wij zorgen voor wat
lekkers. 

Zaterdag 31 maart
10:00 uur Paaseieren versieren tot 7 jaar

Plaats: Kinderboerderij 
De Paashaas heeft zijn eieren nog niet
versierd. Kom je hem helpen? Hij is er zelf
ook! Neem zelf een gekookt ei mee, dit
mogen er natuurlijk ook meer zijn! Het
recreatieteam zorgt voor de rest!

11:00 uur Paasbloemstukje maken
volwassenen en 16+

Deze workshop wordt gegeven door een
echte bloemist. 
Er zal dit jaar een prachtige paaskrans
gemaakt worden. Inschrijven bij de
receptie. Kosten €5,- p.p.

14:00 uur Kinderpaasbingo t/m 12 jaar
Kom je ook naar deze te gekke Paasbingo?!

Er zijn heerlijke prijzen te winnen! :)

20:00 uur Paasbingo
De eerste bingo van het jaar. Hoera! We
pakken groot uit!

Zondag 1 april
10:00 uur Paasbrunch

Een vrolijke Paasbrunch om het seizoen
gezamenlijk te beginnen.
Opgeven is verplicht en kan bij de receptie.
Let op vol =vol 

14:00 uur Kindervoorstelling tot 6 jaar
Meedoe + meeroep zing & swing
voorstelling voor kinderen tot 6 jaar

15:30 uur Goochel familievoorstelling  vanaf
6 jaar + volwassenen

Maandag 2 april
10:00 uur Paasbrunch

Een vrolijke Paasbrunch om het seizoen
gezamenlijk te beginnen.
Opgeven is verplicht en kan bij de receptie.
Let op vol =vol 

14:00 uur Paasknutselwedstijd
Heb jij wel een beetje groene vingers? We
gaan een heel bijzonder paasbloemstukje
maken, van echte bloemen. Ben jij het
creatiefst? 
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Dinsdag 3 april
10:00 uur KIDSCLUB: Dinosaurus

Een coole stekeldino in jouw favoriete
kleuren, je kunt hem vandaag komen
knutselen!

Woensdag 4 april
10:00 uur KIDSCLUB: Beer

Beren mogen dan wel gevaarlijk zijn, de
beer die wij gaan maken is heel lief!

Donderdag 5 april
10:00 uur KIDSCLUB: Vlinder

Kom vandaag een vlinder maken, je mag
zelf weten welke kleuren je de vlinder geeft!

Vrijdag 6 april
10:00 uur KIDSCLUB: Wenslampion

Met deze wenslampion komt je wens
misschien wel uit! Wat is jouw grootste
wens?

Zaterdag 7 april
14:00 uur Kleuren 

 Kom gezellig langs en laat zien hoe creatief
je bent met kleuren! Wij zorgen voor wat
lekkers. 

20:00 uur Bingo
Vanavond kunnen er weer mooie prijzen
gewonnen worden tijdens de spannendste
bingo van Makkum!


