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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 30 juli
10:00 uur Knutselen

We knutselen deze ochtend met
verschillende materialen. 
Kom je ook?

11:00 uur Bootcamp 12+
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 Bubbelbal tot 12 jaar
Plaats: Kinderboerderij 

Bij BubbelBal krijg je een grote met lucht
gevulde plastic bal om je heen die als
stootkussen dient. Aangezien je je armen
niet kunt gebruiken bij het vallen, zal dit
worden opgevangen door de opgeblazen
BubbelBal. Bij BubbelBal gaat het niet om
de prestaties maar om de fun!

19:00 uur Pinky en Duimpy
3 2 1 daar zijn ze weer! Jij komt toch ook?!

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

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Glitter & Glamour disco met Pinky
& Duimpy tot 11 jaar
Plaats: Kinderboerderij 
Het is weer maandag!! Tijd om te dansen
met Pinky & Duimpy tijdens de gezellige
kinderdisco.  

20:00 uur Workshop fotograferen
spiegelreflex/systeemcamera 16+
Plaats: Warehouse
Deze workshop is in het Nederlands.
Donderdag is er een Duitse workshop. 

Aanmelden verplicht kan op de receptie.
Let op vol = vol
Kosten: € nog onbekend

20:30 uur Bubbelvoetbal 12+
Plaats: Kinderboerderij 

Hilarische momenten en vele lachende
gezichten! Kom je ook naar deze te gekke
activiteit?

Dinsdag 31 juli
Themadag: 

10:00 uur Knutselen
Het is weer zover! Lekker creatief bezig zijn.
Begin je dag vrolijk!

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 Nog een verassing
Plaats: Plein 

Het blijft nog even spannend wat! Kan je
niet wachten hou dan onze Facebook in
de gaten!

19:00 uur Pinky en Duimpy
De enige echte theatershow met Pinky en
Duimpy

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

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld
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Woensdag 1 augustus
10:00 uur Leuke knutsel maken

We maken vandaag een gekke knutsel Kom
je ook?!

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
Kom je ook kijken naar de theatershow?

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

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Avond plein Circus Salto
Plaats: Parkeerplaats

Geniet met de hele familie van de unieke
sfeer bij het circus Salto met  Sander en
Friends! Artiesten uit binnen- en
buitenland presenteren een show
boordevol spanning, sensatie,
adembenemende schoonheid en
sprankelende gekkigheid! 

Donderdag 2 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. 

11:00 uur Bootcamp 12+
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: Strand
Iedere dag beleven ze weer een nieuw
verhaal. Het beloofd een muzikale avond te
worden!

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

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 Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Workshop fotograferen
spiegelreflex/systeemcamera 16+
Plaats: Warehouse
Deze workshop is in het Duits. 

Aanmelden verplicht kan op de receptie.
Let op vol = vol
Kosten: €

20:00 uur Expeditie Robinson 12+
Ben jij stressbestendig en heb je altijd al
eens mee willen doen met Expeditie
Robinson? Doe mee, en strijd voor de
overwinning tijdens de proeven! 

21:30 uur Kampvuur en uitslag Expeditie
Robinson game 12+

Vrijdag 3 augustus
10:00 uur Snoepknutselen

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 Paw Patrol Speurtocht tot 10 jaar
Ga op zoek naar jouw vriendjes uit Paw
Patrol met deze super te gekke speurtocht!
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14:00 uur Panna 10+
Kun jij de bal bij iemand door zijn benen
schieten? 

16:00 uur Iets met eten en drinken! Voor
volwassenen 
Plaats: Kindertheater

19:00 uur Pinky en Duimpy
Kom luisteren naar de knots gekke
avonturen!

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

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:30 uur De Grote Pak Je Moment Spelshow
10+
Pak je moment tijdens deze doldwaze snelle
spelshow, waarin jij met je team strijdt voor
de overwinning!

Zaterdag 4 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
Een gezellige bingo met mooie prijzen en
geldrondes. 

Zondag 5 augustus
09:30 uur Kerkdienst

Kopje koffie of thee? Het staat voor u klaar
na de Oecumenische kerkdienst. 


