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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.

Lees maar snel wat er allemaal te doen is en wij hopen
jullie te zien bij één van onze leuke activiteiten! 

Fijne vakantie en tot snel!
Het Recreatieteam

Maandag 7 augustus
10:00 uur Leuke knutsel maken

Plaats: Piramide 
Begin je dag met een leuke vrolijke knutsel.
Kom je ook?

11:00 uur Peuter kleuterdans 
Plaats: Chill ruimte
Peuter en kleuterdans stimuleert op speelse
wijze de fantasie, ontwikkeling en beweging!
Peuter en kleuterdans is voor jongens en
meisjes van 3 – 5 jaar. 

14:00 uur Luchtbeddenrace NIEUW
Plaats: Strand

Voor het eerst in de Holle Poarte
geschiedenis is er de luchtbeddenrace!
Het beloof een spetterend en spectaculair
evenement te worden. Je kan je
individueel opgeven als team, en er is ook
een kind ouder estafette. Voor de snelste
zijn er toffe prijzen te winnen. 
Luchtbedden zijn te koop aan de start. 

19:00 uur Pinky en Duimpy
Plaats: Kindertheater
Hoera! Ze zijn er weer. Kom je ook kijken?!

19:00 uur Voetbal t/m 12 jaar
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Kinderdisco
Plaats: Kinderboerderij 
We gaan lekker springen en swingen. Voor
iedereen t/m 11 jaar. 

Dinsdag 8 augustus
Thema dag Griezeldag 

10:00 uur KIDSCLUB: Heks
Het vliegt op een bezem, heeft een grote
neus en heeft vaak een zwarte jurk aan.
Rara wat is het? Je kunt het deze morgen
zelf komen knutselen!

10:00 uur Beach yoga
Plaats: Strand
De yoga les wordt gegeven door een
ervaren yoga instructrice.
Voor de locatie kunt u terecht bij de receptie.

Neem een yoga mat of een grote handdoek
mee.  

14:00 uur Spooktocht tot 11 jaar
Plaats: Piramide 

VANMIDDAG IS ER EEN
GRIEZELTOCHT VOOR DE KINDEREN
TOT 11 JAAR. VOOR DE ALLER
KLEINSTE IS DEZE TOCH TE
SPANNEND! PAPS EN MAMS MOGEN
GEWOON GEZELLIG MEE GRIEZELEN.
OF DURF JE ALLEEN TE KOMEN?!

Je kunt je tijdens de inschrijf momenten in
de piramide aanmelden. Op deze manier
hoef je niet onnodig te wachten. 

19:00 uur Pinky en Duimpy
Plaats: Kindertheater
Kom je ook mee dansen?!

19:00 uur Voetbal t/m 12 jaar
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

22:00 uur Griezeltocht 12+ (ouders niet
toegestaan)
Plaats: Piramide 
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Nog spectaculairder dan 2016!! Misschien
wel weer op een andere locatie.... Durf jij
in het pikkedonker opzoek te gaan en
weet jij met je groep de weg terug te
vinden?
Daag jezelf uit en meld jezelf aan!

Aanmelden is verplicht en kan tijdens de
vaste aanmeld momenten in de piramide. 
(ouders niet toegestaan)

Woensdag 9 augustus
Lampionnen optocht/vuurwerk

10:00 uur Lampionnen maken
Plaats: Piramide 
Vandaag staat in het teken van de
lampionnenoptocht en het vuurwerk. We
gaan deze ochtend je eigen Lampion
maken. Kom je ook?!!

14:00 uur Mooie outfit maken voor optocht
Plaats: Piramide 
Kom langs en maak je eigen unieke outfit
voor vanavond tijdens de optocht. Meteen
hierna is er patat eten!

15:00 uur Patat eten met draaiend rad t/m 12
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 mee
te winnen.

19:00 uur Pinky en Duimpy
Plaats: Kindertheater
Wat zouden ze vandaag toch allemaal weer
gedaan hebben?! Kom en hoor de
spannende verhalen. Ook wordt zoals altijd
een hoop gedanst.

19:00 uur Voetbal t/m 12 jaar
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:30 uur Lichtjes uitdelen 
Plaats: Plein 
 Vanmorgen hebben jullie allemaal een
mooie lampion gemaakt. We gaan met alle
kinderen en ouders om 21:00 uur in een
optocht naar het strand. Maar eerst maken
we nog een rondje over de camping langs
de chalets en de haven. Om 22:00 uur
begint de spectaculaire vuurwerkshow op
het stand. 

22:00 uur Vuurwerk
Plaats: Boulevard

Ook dit jaar weer een spectaculaire
vuurwerkshow op het strand. 
Vooraf aan de show zal er een
vuurspuwer zijn beste kunsten aan jullie
laten zien!

Donderdag 10 augustus
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. 

10:00 uur Kids bootcamp 8 t/m 12 jaar
Plaats: Piramide 
Bootcamp is een methode bedacht om
Amerikaanse soldaten te trainen.
Touwtrekken, tijgeren, klimmen, springen,
kruipen, estafettes, balspelen, tikspelen
etc… Doel van onze lessen is om je fitter en
sterker te voelen. Dit alles in de buitenlucht
op je eigen niveau.

11:00 uur Bootcamp 12+
Plaats: Piramide 

In groepsverband werken aan je eigen
lichaam. De training bestaat uit
Intervaltraining, kracht en
uithoudingsvermogen en dat altijd buiten,
in de frisse lucht. Bij de bootcamp training
ligt de focus op het verbeteren van
conditie, kracht uithoudingsvermogen en
behendigheid.  LET OP: bootcamp is
geschikt voor iedereen je hoeft geen top
atleet te zijn om hier aan mee te doen. 

14:00 uur Bingo voor de jeugd t/m 12 jaar
Plaats: Kindertheater
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. 

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

19:00 uur Voetbal t/m 12 jaar
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld
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20:00 uur Jeugdfilm 
Plaats: Warehouse
Een film voor alle leeftijden.
Kijk op de borden bij de receptie welke film
vanavond draait. 

20:00 uur Selfie Challenge 12+
Plaats: Piramide 

Ga met je mobiel op pad om alle selfies
van deze challenge in een zo snel
mogelijke tijd te volbrengen! Voor het
winnende team is er een leuke prijs! Direct
na deze activiteit is er een kampvuur met
marshmallows. LET OP DIT IS EEN
ACTIVITEIT VOOR 12+ 

Vrijdag 11 augustus
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 Veldjes Festijn tot 10 jaar
Plaats: Piramide 
Dat wordt spannend! Wie lukt het om zoveel
mogelijk punten te verzamelen met de te
gekke spelletjes op de camping? Ga langs
de veldjes en speel het spel met je groepje.
Veel plezier!

14:00 uur Het grote Ei-Ruil-Spel 10+
Plaats: Kindertheater
Jij krijgt een ei, maar wat krijg je er voor
terug? Welk team zal het lukken om met het
grootste voorwerp terug te komen?

19:00 uur Pinky en Duimpy
Plaats: Kindertheater
Voor de laatste keer alweer deze week.
Kom je ook?!

19:00 uur Voetbal t/m 12 jaar
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:30 uur Meiden Tegen De Jongens
Spelshow 10+
Plaats: Piramide 
Wie zijn er beter, de meiden of de jongens?!
We komen erachter in deze leuke spelshow
waarin jij de hoofdrol speelt! 
Doe gezellig mee en leer leeftijdsgenoten
kennen!  

DIT IS EEN 10+ ACTIVITEIT!! 

Zaterdag 12 augustus
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. 

10:00 uur Beach yoga
Plaats: Strand
De yoga les wordt gegeven door een
ervaren yoga instructrice.
Voor de locatie kunt u terecht bij de receptie.

Neem een yoga mat of een grote handdoek
mee.  

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 
Een gezellige bingo voor het hele gezin. Met
mooie prijzen!

Zondag 13 augustus
09:30 uur Kerkdienst

Plaats: Piramide 
Oecumenische kerkdienst. Na de dienst
staat er koffie of thee voor u klaar.

12:00 uur WIPE-IT-OUT
Plaats: Strand

Wie durft deze SUPER obstakelbaan van
ruim 46 meter aan? Vol obstakels,
kruipgaten, glijbanen en een basejump is
dit een van de grootste stormbanen van
Nederland.


