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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. 

Voor deelname aan het recreatieprogramma is het dragen
van een speciaal armbandje verplicht, deze is aan de
receptie van de camping te verkrijgen voor €1,-. Deelname
aan het recreatieprogramma en het gebruik van de
faciliteiten is geheel voor eigen risico.

Fijne vakantie en tot snel!
Het Recreatieteam

Maandag 10 juli
10:00 uur Leuke knutsel maken

Plaats: Piramide 
Knippen, plakken, lijmen en creatief bezig
zijn. Kom je ook gezellig knutselen? 

14:00 uur Letter-Estafette
Plaats: Piramide 
Wie is het snelst, wie weet het woord...
Nieuwsgierig? Kom dan bij ons
letter-estafette spelen!

19:00 uur Pinky en Duimpy
Plaats: Kindertheater
Vanaf vandaag zijn ze er allebei weer bij
Pinky en Duimpy!
Kom je ook? 

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

20:00 uur Glitter & Glamour kids disco
Plaats: Kinderboerderij 
Trek je mooiste kleren aan die je hebt en
kom als een echte ster naar de enige echte
Glitter & Glamour kids diso!

20:30 uur Film 12+
Plaats: Warehouse
Een spannende, zielige, grappige of leuke
film zien?
Benieuwd welke? Op de borden bij de
receptie kunt je zien welke er vanavond
draait. 

Dinsdag 11 juli
Themadag Afrika

10:00 uur Afrikaans masker 
Plaats: Piramide 
Het word een vrolijke knutsel deze ochtend. 
Maak je eigen unieke Afrikaanse masker. 

14:00 uur Ranger diploma behalen
Plaats: Plein 

Het heeft al een half jaar niet geregend in
Afrika. Dit is niet goed voor de natuur en
de dieren. We beginnen deze activiteit met
een regendans. Help je ons mee de
uitgedroogde dieren en planten te
voorzien van water? Als jij deze taak goed
uitvoert verdien je een echt Ranger
diploma.

19:00 uur Pinky en Duimpy
Plaats: Kindertheater
Een super gezellige theatershow met jouw
enige echte theatervriendjes!

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

20:00 uur Safari Rangers Expeditie 
Plaats: Plein 
Alle dieren uit de jungle worden losgelaten
en jij mag op expeditie om deze weer terug
te vinden! Een activiteit voor echte rangers
met speurtalent! Vanaf 8 jaar en jonger
onder begeleiding. 

Vrijwilligers gezocht! Aanmelden bij het
recreatie team! 

Woensdag 12 juli
10:00 uur Knutselen 

Plaats: Piramide 
Vandaag gaan we dieren knutselen. Wat
voor dieren? Dat is nog een verassing!

11:00 uur Huifkartocht
Plaats: Piramide 
Altijd al eens een huifkartocht willen maken?
Vanaf de piramide worden jullie opgehaald. 
Tijdens de huifkartocht kun je heerlijk
ontspannen genieten van de mooie
omgeving van Makkum!

Inschrijven is verplicht en kan op maandag
10.07 en dinsdag 11.07 op de receptie.
Let op vol is vol. 



Recreatieprogramma
Zomerweek 28

10 tot en met 16 Juli

Recreatiecentrum De Holle Poarte, De Holle Poarte 2, 8754 HC, Makkum, Nederland, 0031(0)515-231344, info@hollepoarte.nl

15:00 uur Patat eten met draaiend rad t/m 14
jaar
Plaats: Kindertheater
Iedere woensdag middag gratis patat eten
met een lekkere frikadel. Ook spelen we het
spannende spel met het draaiend rad.
Hiermee maak je kans om leuke prijzen te
winnen.

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

19:00 uur Pinky en Duimpy
Plaats: Kindertheater
Kom kijken wat ze vandaag vandaag weer
beleefd hebben!

Donderdag 13 juli
10:00 uur Paardrijden

De paarden staan al op je te wachten! Bij
het treintje of voor de receptie. Je kan ook
geschminkt worden of een mooie kleurplaat
kleuren. Muziek erbij altijd gezellig. 

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. 

15:00 uur Siamees voetbal 8+
Plaats: Plein 
Voetballen met vier benen? Doe mee met
het lastige, maar hilarische spel Siameese
voetbal!  

19:00 uur Pinky en Duimpy
Plaats: Kindertheater
Kom je ook weer kijken naar de
theatershow?! Het wordt ook vandaag weer
lachen, gieren en brullen!

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

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

Vrijdag 14 juli
10:00 uur Snoepknutselen

Plaats: Piramide 
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 Frozen Avontuur
Plaats: Plein 

Volg Elsa tijdens deze speurtocht en
ontrafel de puzzel om erachter te komen
waar Olaf zich bevindt. Voor alle kinderen
t/m 8 jaar.

16:00 uur Marshmallow Challenge
Plaats: Kindertheater
Iedereen kan het, ook als je de challenge
zelf nog nooit gedaan hebt. Gewoon doen.
Have fun tijdens deze bijzonder challenge:
Bouw in 18 minuten een zo hoog mogelijk
vrijstaand spaghetti bouwwerk van
ongekookte spaghetti, tape, touw en een
marshmallow

19:00 uur Pinky en Duimpy
Jij komt toch ook?!

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

Zaterdag 15 juli
10:00 uur Sport en spelletjes met Pinky en

Duimpy
Plaats: Kindertheater
Kom je ook gezellig mee doen? Iedere week
weer een leuke verassing wat we gaan
doen.  Bij goed weer is deze activiteit buiten.
Na de activiteit is er de gelegenheid om met
Pinky en Duimpy op de foto te gaan!

De foto is de volgende dag gratis af te
halen op de receptie.

16:00 uur Kennismaking Spellen
Plaats: Kindertheater
Een leuke activiteit om nieuwe nieuwe
vrienden te leren kennen! 
Wij hebben een aantal voorstellen qua
spellen jullie kiezen. Misschien spelen we
wel meerdere spellen vanmiddag! 

20:00 uur Bingo
Plaats: Piramide 
30, 15, 21, 4, 11 Bingo! Een gezellige bingo
met mooie prijzen en geldrondes. 

Zondag 16 juli
09:30 uur Kerkdienst

Plaats: Piramide 
Oecumenische kerkdienst. Koffie en thee
staan klaar voor na de dienst. 


