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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 31 juli
10:00 uur Pokémon Speurtocht

Plaats: Plein 
Weet jij de meeste karakters uit Pokémon te
vinden? Misschien vind je wel Pikachu die je
extra veel punten oplevert! Gotta Catch'em
All! kinderen onder de 8 jaar mee onder
begeleiding. 

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 Wedstrijd met Lego stenen
Plaats: Piramide 

Wij dagen jou uit om mee te doen aan
deze officiële Bouwwedstrijd!  Je krijgt een
individueel bouwplaat. Hierop kun je naar
eigen inzicht een bouwwerk creëren. 
Voor de beste bouwers is er natuurlijk een
hele toffe LEGO prijs te winnen! Ook zijn
er twee LEGO spelcomputers aanwezig
waar LEGO spellen gespeeld kunnen
worden.

Inschrijven is verplicht en kan op de vaste
aanmeld momenten in de piramide. LET
OP: vol =vol

19:00 uur Pinky en Duimpy
Plaats: Kindertheater
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 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 1 augustus
Themadag Color Run

10:00 uur Pet versieren
Plaats: Piramide 
Vanmiddag is de Color Run. Als je meedoet
wil je er natuurlijk wel sportief en flitsend
bijlopen. Kom langs en versier je eigen pet.

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 Color Run
Plaats: Boulevard
LET OP INSCHRIJVEN VERPLICHT!!! En
kan op de vaste inschrijf momenten in de
piramide.
VOL = VOL

Nieuw in het programma!!! 
The Color Run draait niet zo zeer om je
hardloopprestatie, maar om een unieke
ervaring en een moment van geluk en
plezier beleven. Het is een run zonder
tijdsregistratie en dat maakt dat The Color
Run™ geen verliezers kent. Runners
worden meerdere keren gekleurd met een
nieuwe vrolijke kleur.

Let op het dragen van witte kleding is
verplicht!
Mee doen op eigen risico.
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16:00 uur Levende spelen 8+
Trek je zwembroek aan en doe lekker mee
met de verschillende levende spelen!

19:00 uur Pinky en Duimpy
Plaats: Kindertheater
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

20:00 uur De verdwenen Lolly's van Job
Lollypop
Plaats: Piramide 
Job Lollypop is zijn grote zak met lolly's
verloren. Hij weet niet waar hij zoeken moet.
Ga jij hem helpen de lolly's terug te vinden?
Een gelikt spel voor iedereen! Jonge
kinderen onder begeleiding.

Woensdag 2 augustus
10:00 uur Leuke knutsel maken

Plaats: Piramide 
Voor de kinderen die niet meer doen aan de
Holle Poarte got talent show is er gewoon
knutselen! 

10:00 uur Oefenen talentshow
Plaats: Warehouse
Als je mee doet aan de Holle Poarte got
talent show kan je nu oefenen! Vergeet je
muziek niet mee te nemen.

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
te winnen.

19:00 uur Pinky en Duimpy
Plaats: Kindertheater
Kom je ook kijken naar de theatershow? Na
de theatershow gaan pinky en duimpy
meteen door naar de Holle Poarte got talet
show.

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

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Holle Poarte Got Talent Show
Plaats: Plein 

Het is weer zover voor het jaarlijkse
spektakel de Holle Poarte got talent show!
In deze show laten al onze jonge talenten
zien wat ze in huis hebben. Wij hopen dat
het buiten op het plein kan plaats vinden.
Anders gaan we naar binnen.
Inschrijven is verplicht en is mogelijk op de
receptie tot 17:00 uur!

Donderdag 3 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: Kindertheater
Kom je ook naar de gloednieuwe show?!

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. 
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20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Prison Break Game 12+
Plaats: Piramide 
 

Kun jij uit de gevangenis ontsnappen?
Gelukkig krijg je hulp van andere
gevangenen! Pas wel op voor de
bewakers, die zijn niet mals! Direct na
deze activiteit is er een kampvuur met
marshmallows. LET OP DIT IS EEN
ACTIVITEIT VOOR 12+ 

Vrijdag 4 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 Waterspelletjes tot 10 jaar
Plaats: Kindertheater
Als je niet bang voor water bent, moet je
zeker meedoen aan deze grappige
spelletjes!

14:00 uur Watervolley 10+
Plaats: Strand
We hebben een volleybalnet,
landbouwplastic en heeeeel veeeel
water.......Doe jij mee? Verzamelen bij het
Volleybalnet op het strand. 

19:00 uur Pinky en Duimpy
Plaats: Kindertheater
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 Chaos en Paniek Show
10+
Plaats: Piramide 
Chaos en paniek tijdens deze
vliegensvlugge spelshow vol met doldwaze
spelonderdelen!
Doe gezellig mee en leer leeftijdsgenoten
kennen! 

DIT IS EEN 10+ ACTIVITEIT!! 

Zaterdag 5 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 met mooie prijzen en
geldrondes. 

Zondag 6 augustus
09:30 uur Kerkdienst

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


