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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

Vrijdag 18 mei
10:00 uur KIDSCLUB: Bolle Vissen

BLUB BLUB BLUB, ik ben een bolle vis!

Zaterdag 19 mei
10:00 uur Zandkastelen bouwen!

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!

14:00 uur Iets huren 
Meer bekend in 2018! 

20:00 uur Pinksterbingo
Plaats: Piramide 
1, 57, 95, 13, 5 bingo! De leukste prijzen en
de gezelligste bingo van de hele omgeving. 

Zondag 20 mei
09:30 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 21 mei
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 Het Mega-Ruilspektakel
Wie is de beste handelaar en welk team
gaat er met de mooiste ruilhandel vandoor?
Vanmiddag weten we het!

Dinsdag 22 mei
10:00 uur KIDSCLUB: Schilderij

Vandaag zijn we op zoek naar echte
kunstenaars, die een creatief schilderij
komen maken! Kom en doe mee, maar doe
wel oude kleren aan!

14:00 uur Lepelfestijn
De meest gekke, leuke en hilarische spelen
met lepels!

Woensdag 23 mei
10:00 uur KIDSCLUB: Sieraden van pasta

Kom vandaag je eigen sieraden maken van
ongekookte pasta!

14:00 uur Mega Mindy Avontuur tot 8 jaar
Mega Mindy heeft hulp nodig, er zijn
snoepjes gestolen uit de snoepwinkel van
oma Fonkel! Alle kleine superhelden
verzamelen voor deze speurtocht waarbij
Mega Mindy je de weg wijst! Voor alle kleine
kids t/m 8 jaar.

16:00 uur Allerlei spelletjes met de voetbal
vanaf 8 jaar
We doen leuke voetbalspelletjes!

Donderdag 24 mei
10:00 uur KIDSCLUB: Lepeltip wordt

Lepelmannetje
We maken ons eigen Lepelmannetje! Kom jij
ook?

14:00 uur Jeu de Boules
We spelen een potje Jeu de Boules! Kom
meedoen en misschien ga jij er wel met de
overwinning vandoor!

20:00 uur Jeugdfilm 
Plaats: Warehouse
Een film voor alle leeftijden.
Kijk op de borden bij de receptie welke film
vanavond draait. 

Vrijdag 25 mei
10:00 uur KIDSCLUB: Duveltje uit een doosje

Gekke griezels, rare monstertjes zitten goed
verstopt in hun doosje….. en opeens
springen ze als duveltjes uit hun doosje om
je laten schrikken, maar vooral aan het
lachen te laten maken.
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14:00 uur Malle Beesten!
Plaats: Piramide 
Kangoeroetikkertje, inktvistikkertje,
konijnenjacht... we doen het allemaal! Doe
je gezellig mee?!

19:00 uur Voetbal
Kom je voor een gezellig en sportief potje
voetbal naar het sportveld. Voor alle
leeftijden. 

Zaterdag 26 mei
10:00 uur Kleuren

De dag gezellig starten met een vrolijke
kleurplaat? Kom langs en zoek zelf een
mooie uit.

20:00 uur Bingo
Plaats: Piramide 
De gezelligste bingo van Makkum en
omstreken met leuke prijzen!

Zondag 27 mei
09:30 uur Kerkdienst

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


