Recreatieprogramma
Pasen
15 tot en met 27 April
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 15 APRIL
10:00 uur

Knutselen: Glas in lood
Natuurlijk gaan we niet met echt glas werken. Ben je al benieuwd hoe we dit gaan oplossen?

DINSDAG 16 APRIL
10:00 uur

Knutselen: Familieboom
We maken vandaag een familieboom waar je al je familieleden in kunt zetten.

WOENSDAG 17 APRIL
10:00 uur

Knutselen: Marionetten vogel
Wil jij ook een gave marionetten vogel? Dan heb je geluk! Vandaag gaan we die maken.

DONDERDAG 18 APRIL
10:00 uur

Knutselen: Paaskonijntjes
We maken deze ochtend super vrolijke Paaskonijntjes!
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VRIJDAG 19 APRIL
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

Paashazenjacht!
Speurtalenten opgelet! Wie lukt het om de meeste Paashazen te vinden tijdens deze
Paashazenjacht?

ZATERDAG 20 APRIL
10:00 uur

Paaseieren zoeken bij slecht weer paaseieren versieren tot 7 jaar
Plaats: Kinderboerderij
De Paashaas heeft zijn eieren verstopt bij de kinderboerderij. Kom je gezellig langs om ze te
zoeken? Hij is er zelf ook!
Bij slecht weer gaan we eieren versieren neem zelf dan een gekookt ei mee, dit mogen er natuurlijk ook
meer zijn!

11:30 uur

Paasbloemstukje maken 12+ & volwassenen
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! :)

16:00 uur

Eigooi-Competitie
Deze oeroude traditie blijft het familiespektakel van de paasdagen. Ouders, kids, opa's, oma's,
iedereen mag meedoen. Probeer samen het rauwe ei zo ver mogelijk over te gooien. Misschien
heb jij straks een nieuw record! We zien elkaar bij de kinderboerderij.

20:00 uur

Paasbingo
De eerste bingo van het jaar. Hoera! We pakken groot uit!
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ZONDAG 21 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 het beloofd een waar spektakel te worden! Kijk op de borden
bij de receptie voor meer info

MAANDAG 22 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?

DINSDAG 23 APRIL
10:00 uur

Knutselen: Molen
We maken een echte Hollandse molen!

WOENSDAG 24 APRIL
10:00 uur

Knutselen: Hand-Auto
Broem, broem, maak vandaag je eigen auto die je met je eigen hand kunt besturen!

DONDERDAG 25 APRIL
10:00 uur

Knutselen: Creatief met pasta
Met ongekookte pasta kun je heel veel leuke dingen maken!

VRIJDAG 26 APRIL
10:00 uur

Snoepknutselen
Met snoep kun je de mooiste creaties maken. Elke keer een ander thema. Kom je ook?

14:00 uur

Nummerbal
Leuk en spannend spel. Kom je ook gezellig mee doen?!

ZATERDAG 27 APRIL
Koningsdag
Oranje boven! Op 27 april is er van alles te doen in onder andere Leeuwarden, Sneek. De
programma's zijn af te halen op de receptie.

20:00 uur

Konings Bingo
Vanavond kunnen er weer mooie prijzen gewonnen worden tijdens de spannendste bingo van
Makkum!
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