Recreatieprogramma
Pinksteren
05 tot en met 17 Juni
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

WOENSDAG 05 JUNI
10:00 uur

Knutselen: Chinese Draak
Draken bestaan niet? Nou deze wel! Kijk maar uit want hij spuwt zelfs vuur en beweegt met zijn
lenige lijf alle kanten op!

DONDERDAG 06 JUNI
10:00 uur

Knutselen: Vogelnest
Tjielp, tjielp... Er zitten allemaal jonge vogeltjes in het nest! Kom je ook gezellig knutselen?

VRIJDAG 07 JUNI
10:00 uur

Knutselen: Regenbooghanger
We maken een prachtige, kleurrijke regenboog die je kunt ophangen!

ZATERDAG 08 JUNI
10:00 uur

Knutselen: Bloemenboeket
We maken vandaag een bloemenboeket, dat je mee naar huis kunt nemen. Misschien een leuke
verrassing voor je moeder of vader?!

14:00 uur

Vandaag huren we iets leuks kijk op de borden voor meer informatie
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20:00 uur

Pinksterbingo
1, 57, 95, 13, 5 bingo! De leukste prijzen en de gezelligste bingo van de hele omgeving.

ZONDAG 09 JUNI
9:30 uur

Kerkdienst
Na de Oecumenische kerkdienst staat er koffie of thee voor u klaar.

10:00 uur

Pinkstermarkt
De markt is op het centrale plein en een gedeelte van het parkeerterrein. Er zijn een heleboel
verschillende kraampjes.
Er is ook aan de kinderen gedacht!

MAANDAG 10 JUNI
10:00 uur

Snoepknutselen
Iedere vrijdag 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!

14:00 uur

Eiland Alcatraz
Weet jij uit de handen van de tikkers te blijven? Of wordt je vastgezet op eiland Alcatraz? Hopelijk
komt er dan iemand om je te helpen ontsnappen!

DINSDAG 11 JUNI
10:00 uur

Knuselen: Mozaiekschilderij
Ben jij misschien de nieuwe Vincent van Gogh? Laat deze morgen je kunsten zien!

ZATERDAG 15 JUNI
10:00 uur

Kleuren
We hebben de mooiste kleurplaten voor je klaar liggen in de piramide. Kom je ook gezellig
kleuren?

20:00 uur

Bingo
De gezelligste bingo van Makkum en omstreken met leuke prijzen!

ZONDAG 16 JUNI
9:30 uur

Kerkdienst
Na de Oecumenische kerkdienst staat er koffie of thee voor u klaar.

MAANDAG 17 JUNI
Het programma vanaf 21 juni is verkrijgbaar op de receptie
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