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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. 

Deelname aan het recreatieprogramma en het gebruik van
de faciliteiten is geheel voor eigen risico.

Fijne vakantie en tot snel!
Het Recreatieteam

Maandag 24 april
MEIVAKANTIE 

10:00 uur KIDSCLUB: Fantasie handdier
Dieren maken van je eigen handen? Dat
klinkt raar maar kan echt! Kom snel naar het
knutselen om zo'n mooi handdier te maken!

14:00 uur Allerlei spelletjes met de voetbal
Plaats: Voetbalveld
We doen leuke voetbalspelletjes!

16:00 uur Het grote Zoek-en-Vind-Spel
Plaats: Plein 
In een bepaalde tijd moet jij met je team
zoveel mogelijk voorwerpen zien te
verzamelen. Welk team gaat er met de
hoofdprijs vandoor?

Dinsdag 25 april
10:00 uur KIDSCLUB: Ufo

Bliep, Bliep! We maken vandaag een gave
ufo!

14:00 uur Pokémon Speurtocht
Plaats: Piramide 
Weet jij de meeste karakters uit Pokémon te
vinden? Misschien vind je wel Pikachu die je
extra veel punten oplevert! Gotta Catch'em
All!

16:00 uur Theatervoorstelling Een koffer vol
verrassingen
Plaats: Piramide 

Er komt een nieuwe, vaste bewoner op de
Holle Poarte.
Al heel lang zeult hij met een grote koffer.
Deze is alleen niet van hem.Hij is
gevonden. Maar de nieuwsgierigheid kan
niet worden bedwongen. De koffer wordt
geopend. En  grote verrassingen komen
tevoorschijn. Een interactieve verrassing
met zang, dans en muziek. Stilzitten gaat
niet lukken!
Speler: Jan-Dirk van Ravesteijn

Woensdag 26 april
10:00 uur KIDSCLUB: Aquarium

Maak je eigen aquarium zonder water!
Benieuwd hoe het werkt? Kom naar de
kidsclub en start de dag gelijk met een
dansje!

14:00 uur Survivaltraining 8+
Een echte survivalmiddag voor iedereen
vanaf 8 jaar! Kom jij door deze training met
verschillende onderdelen waarbij je
uithoudingsvermogen, tactiek en inzicht
getest worden?

16:00 uur EHBO: Het Medicijn-Mysterie
Plaats: Plein 
Help mee en ga op zoek naar de
verdwaalde vreemde patiënten! Met een
ziekenhuisrapport bij de hand moet jij ervoor
zorgen, dat deze patiënten de juiste
medicijnen krijgen anders gaat het goed
mis! Alle speurders en slimmeriken kunnen
zich melden bij Dokter Hospitaal!

Donderdag 27 april
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 Koningsbingo voor de jeugd t/m 14
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 Jeugdfilm 
Plaats: Warehouse
Een film voor alle leeftijden.
Kijk op de borden bij de receptie welke film
vanavond draait. 

Vrijdag 28 april
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 Demonstratie Reptielen 
Plaats: Piramide 

Wil jij meer weten over grote spinnen
slangen en andere reptielen? Dan is dit je
kans vanmiddag wordt er een workshop
gegeven in de piramide. Misschien mag je
zelfs wel een reptiel op je hand.
Inschrijven is verplicht en kan op de
receptie. 

LET OP VOL=VOL 
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20:30 uur Meiden Tegen De Jongens 10+
Plaats: Piramide 

Wie zijn er beter, de meiden of de
jongens?! We komen erachter in deze
leuke spelshow waarin jij de hoofdrol
speelt! Kom gezellig mee doen!

Zaterdag 29 april
20:00 uur Bingo

Plaats: Piramide 
Een gezellige bingo met mooie prijzen en
geldrondes. 

Maandag 1 mei
10:00 uur KIDSCLUB: Hyper Haantje

We maken een prachtig gekleurde haan!

13:00 uur Mega-Maffe Eier-Race
Kom gezellig meedoen met de mega-maffe
eier-race! Wie lukt het om het parcours af te
leggen zonder dat het ei valt?

Dinsdag 2 mei
10:00 uur KIDSCLUB: Letter versieren

Met welke letter begint jouw naam?! Deze
morgen kun je de eerste letter van je naam
komen versieren, die je thuis mooi op de
deur van je kamer kunt plakken! 

14:00 uur Sport of Spel
Plaats: Plein 
Lekker sportief? Of toch een spannend
spel?
Kom je ook?

Woensdag 3 mei
10:00 uur KIDSCLUB: Krokodil

Groen en gevaarlijk: we maken een krokodil
met gigantische tanden! Kijk uit dat hij je niet
te pakken krijgt...HAP! 

14:00 uur Flessenverdediger
Kom vandaag dit mega-gave spel doen!

Donderdag 4 mei
10:00 uur KIDSCLUB: Vlindertuin

Kom vandaag je eigen vlindertuin maken!
Dat staat natuurlijk wel zo gezellig bij je tent,
caravan of bungalow deze vakantie! 

16:00 uur Jeu de Boules
We spelen een potje Jeu de Boules! Kom
meedoen en misschien ga jij er wel met de
overwinning vandoor! 

Vrijdag 5 mei
10:00 uur KIDSCLUB: Minions

Ken jij die gekke gele mannetjes met een
blauwe tuinbroek aan? We gaan er deze
ochtend eentje maken!

16:00 uur Stand in de Mand!
Stand in de mand en de bal is voor...

Zaterdag 6 mei
20:00 uur Bingo

Plaats: Piramide 
Een gezellige bingo met mooie prijzen en
geldrondes. 


