
ALTERNATIEF PROGRAMMA 
 

BUITEN  GEWOON  AMAK  GEZELLIG  SAMEN  SPORTIEF  HEEL BIJZONDER 
 

     VERENIGINGSDAG 
 

       Zaterdag 5 september 2020 
 
 
Ochtendprogramma: Amakscrabbele.  
*In de ochtend blijven we met z’n allen gezellig thuis. Wie zich verveelt gaat gewoon  
  met onderstaande Amak woorden puzzelen. Zie voorbeeld. 
*Print de volgende pagina uit of misschien heb je zelf ruitjes papier in huis en ga aan de slag. 

 

ACTIEF, AKERSLOOT, ALTERNATIEF, AMAK, BESTUUR, CLUBBLAD, COMMISSIE, 
GEWOON, GEZELLIG, GEZOND, HARDLOPEN, LEDEN, LIJF, MARATHON, 
MOTIVEREN, REDACTIE, SAMEN, SPORTIEF, TRAINEN, TRIMBAAN, UNIEK, 
VERENIGINGSDAG, WANDELEN, WANDELINGEN, WEBSITE. 
 

*Alle woorden kun je naar eigen keuze horizontaal of verticaal met elkaar verbinden.  
 

           W                  
           A                  
           N                  
           D                  
          V E R E N I G I N G S D A G      
           L           M       
           E          S A M E N    
       G E Z O N D          K       
                             
                             

 

*Als alle woorden gebruikt zijn tel je de dubbele letters bij elkaar op. 
*De letter die het woord verbindt mag je punten geven. In dit voorbeeld de groene letters 
  A=1, B=3, C=3, D=1, E=1, F=5, G=2, H=2, I=1, J=4, K=4, L=2, M=,3 N=1, O=1, P=3, 
  R=1, S=1, T=1, U=4, V=4, W=4, IJ=8, Z=6  Tel de punten bij elkaar op. Zet je naam op het 
  formulier. Inleveren kan bij de handbalkantine tussen 16-17 uur. Na inlevering van de 
  formulieren ontvangen de leden een aandenken van de Amak.  
 

Middagprogramma: De bruggen van Akersloot. 
*De opdracht voor vanmiddag is, schrijf zoveel bruggen/tjes die je tegenkomt op en waar zijn 
  ze te vinden in Akersloot? Je mag zelf de route bepalen. Het maakt niet uit of je gaat 
  hardlopen, wandelen of fietsen. Pen en papier zelf meenemen, schrijf alles op ook je naam. 
  Inleveren kan bij de handbalkantine tussen 16-17 uur en als de weersomstandigheden 
  het toelaten kunnen we buiten op veilige afstand nog even napraten met een drankje. 
*Draag indien mogelijk Amak kleding zodat je als deelnemer in het dorp voor iedereen 
  herkenbaar bent. Maak onderweg een praatje en ga verder tot het volgende praatje. Neem 
  voor de gezelligheid een maatje mee. Doe alles op veilige afstand. Zo zijn we apart maar 
  toch gezellig samen in de Coronatijd. Zorg dat je er bij bent. 
*Een ding is zeker de verenigingsdag 5 sept. 2020 is wel heel bijzonder en we zullen die ook 
  niet snel vergeten. 
*Aanmelden is niet nodig, deelname is vrijblijvend en geheel gratis. 

Veel succes. 



 
AMAKWOORDEN 

 
 
ACTIEF, AKERSLOOT, ALTERNATIEF, AMAK, BESTUUR, CLUBBLAD, COMMISSIE, 
GEWOON, GEZELLIG, GEZOND, HARDLOPEN, LEDEN, LIJF, MARATHON, 
MOTIVEREN, REDACTIE, SAMEN, SPORTIEF, TRAINEN, TRIMBAAN, UNIEK, 
VERENIGINGSDAG, WANDELEN, WANDELINGEN, WEBSITE.  
 

Alle woorden kun je naar eigen keuze horizontaal of verticaal met elkaar verbinden. 
 

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 

Tel de punten bij elkaar op. Zet je naam op het formulier. Inleveren kan tussen 16-17 uur bij de 
handbalkantine. Na het inleveren ontvangen de leden een aandenken van de Amak. 
 
Je bent van harte welkom.        Namens: Ans, Cees, Esther, Joke, Miranda, en Piet. 
ZORG DAT JE ERBIJ KOMT 


