Recreatieprogramma
Fronleichnam
20 tot en met 30 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

DONDERDAG 20 JUNI
10:00 uur

Knutselen: Bolle Vissen
BLUB BLUB BLUB, ik ben een bolle vis!

VRIJDAG 21 JUNI
10:00 uur

Knutselen: Skelet
Dat wordt spannend... Je kunt deze ochtend je eigen menselijk skelet in elkaar komen knutselen!

14:00 uur

Verkleden en fotoshoot
We gaan ons deze middag verkleden in de mooiste outfits. We sluiten het af met een fotoshoot.
De foto is de volgende dag gratis af te halen op de receptie.

18:00 uur

Barbecue voor campinggasten van de terreinen G en GP
LET OP: de barbecue is dit jaar op vrijdag i.p.v. donderdag!
Per plaats worden max 4 bbq pakketten uitgegeven. Opgeven bij de receptie. Vol=vol!
Hamburger, stokbroodje en een lekkere salade erbij? Het is weer tijd voor de jaarlijkse barbecue speciaal
voor onze camping gasten van de velden G & 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.

ZATERDAG 22 JUNI
10:00 uur

Kleuren
In de piramide liggen de leukste kleurplaten voor je klaar! Kom je ook gezellig mee kleuren?
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14:00 uur

Bingo voor de jeugd t/m 12 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
Een gezellige bingo met mooie prijzen en geldrondes.
Ben jij er deze zaterdag ook weer bij?!

ZONDAG 23 JUNI
9:30 uur

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

ZATERDAG 29 JUNI
10:00 uur

Knutselen: Kasteel
Bouw deze ochtend je eigen kasteel van papier! En vergeet deze niet een leuk kleurtje te geven.
Alle Ridders en prinsessen verzamelen!

20:00 uur

Bingo
De gezelligste bingo van Makkum! Iedere week weer nieuwe prijzen.

ZONDAG 30 JUNI
9:30 uur

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