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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 17 juli
10:00 uur Leuke knutsel maken

Plaats: Piramide 
We gaan vandaag verven. Benieuwd wat?
Kom ook gezellig langs! 

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 Lasergame 7+
Plaats: Plein 
Laserschieten is niet zomaar een spelletje.
Dus wees op je hoede, want de vijand slaapt
niet!!!

Inschrijven is verplicht!! En kan iedere
doordeweekse dag van 11-12 in de
piramide LET OP: vol = vol

1e  groep 14:00- 14.30  7 t/m 9 jaar  
2e  groep 14:30- 15:00  8 t/m 10 jaar 
3e  groep 15:30- 16:00  10+ 

19:00 uur Pinky en Duimpy
Plaats: Kindertheater
De theatershow gaat weer beginnen. Kom je
ook kijken?!

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

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

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
Benieuwd welke? Op de borden bij de
receptie kunt je zien welke er vanavond te
zien is

Dinsdag 18 juli
Ik hou van Holland

10:00 uur Hollandse knutsel
Plaats: Piramide 
We gaan vandaag een typisch Hollandse
knutsel maken. Waar denk jij meteen
aan..??

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 Oud Hollandse spelletjes
Plaats: Kindertheater

Wie kent ze nog de; Oud Hollandse
spelletjes? Laat zien hoe goed jij bent.
Voor iedereen is er een Diploma te
behalen mits genoeg punten dus doe wel
je best. 

16:00 uur Opzoek naar de gestolen tulpen
Plaats: Plein 
In de tijd dat jullie je Holland diploma
hebben gehaald zijn de tulpen gestolen.
Deze zijn heeel erg belangrijk voor Pinky en
Duimpy help het recreatieteam de tulpen
terug te vinden voor ze geen water meer
hebben en verdrogen!

19:00 uur Pinky en Duimpy
Plaats: Kindertheater
Kom je weer gezellig kijken naar een
knotsgek avontuur?

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

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld
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20:00 uur Zeeslag
Plaats: Plein 
Varen op een boot en dan ook nog
kanonkogels afschieten. Het kan allemaal bij
dit waanzinnige spel. Het enige wat jij hoeft
te doen is een theedoek mee te nemen. Ben
je al benieuwd hoe dit spel gaat, doe dan
zeker mee!

Woensdag 19 juli
10:00 uur Kleurwedstrijd 

Plaats: Piramide 
We gaan vandaag allemaal kleuren. We
hangen alle tekeningen op en de jury bekijkt
wie het beste was. Vrijdag tijdens het
snoepknutselen is de prijsuitreiking. 

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 mee
winnen.

19:00 uur Pinky en Duimpy
Plaats: Kindertheater
Lekker mee dansen met pinky en duimpy?!
Kom ook!

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

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:30 uur Kampvuur
Plaats: Kindertheater

Gezellig kampvuur met muziek en
marshmallows. 

Donderdag 20 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. 

11:00 uur Bootcamp 11+
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: Kindertheater
Kom gezellig kijken wat ze vandaag weer
beleefd hebben!

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

20:00 uur Voetbal 13+
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 Handdoekvolleybal 12+
Plaats: Strand

Volleybal maar net iets anders! Neem een
handdoek mee! Doe gezellig mee en leer
leeftijdsgenoten kennen! Meteen na het
spel is er een gezellig kampvuur met
muziek en marshmallows. LET OP DIT IS
EEN ACTIVITEIT VOOR 12+ 

Vrijdag 21 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 Koekjes-Spektakel!
We doen verschillende spelletjes waarbij we
koekjes nodig hebben! Dat is nog eens
lekker spelletjes spelen... 

19:00 uur Pinky en Duimpy
Plaats: Kindertheater
Kom kijken naar weer een gloednieuwe
theatershow!

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

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:30 uur Spel zonder Grenzen 8+
Plaats: Plein 
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Hou jij van reizen en wil je de hele wereld
zien? Vandaag kun je alvast een
voorproefje nemen. Reis mee en probeer
zo slim mogelijk van land tot land te
reizen, zonder de douane tegen te komen.
Vanaf 8 jaar.

Zaterdag 22 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.

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 
Doe mee met de bingo en misschien ben jij
wel degene die iets wint! 

Zondag 23 juli
09:30 uur Kerkdienst

Plaats: Piramide 
na de Oecumenische kerkdienst staat de
koffie en thee voor u klaar.


