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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 24 juli
10:00 uur Leuke knutsel maken

Plaats: Piramide 
Vandaag gaan we knutselen in het thema
strand en kamperen. 

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 Kanovaren op locatie 
Plaats: Plein 
Een prachtige kanotocht door de binnen
wateren, geniet van de prachtige landerijen
en de natuur.  
Opgeven is verplicht. En kan vanaf
donderdag 13.07 
van 11-12 in de piramide. 

LET OP! IEDER DIENT OP EIGEN
GELEGENHEID NAAR DE
KANOVERHUUR DE GAAN!

www.derozenpastorie.nl
Adres: Boppesteech 3, 8755 JJ
Idsegahuizum

19:00 uur Pinky en Duimpy
Plaats: Kindertheater
Vandaag weer een gloednieuwe
theatershow van jou grootste vrienden.
Pinky en Duimpy!

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

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Disco
Plaats: Kinderboerderij 
Kom je ook lekker swingen?

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 25 juli
Stripfiguren en Sprookjes 

10:00 uur Stripfiguren Sprookjes knutsel
Plaats: Piramide 

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 Sprookjes-Hindernis-Quiz
Plaats: Kindertheater
Weet jij alles van sprookjes?! Test je kennis
en doe mee aan deze hilarische quiz vol
hindernissen & sprookjes! Voor iedereen is
er een echt sprookjesdiploma te behalen. 

16:00 uur Dagobert Duck en de verdwenen
munten
Plaats: Piramide 
Help Dagobert Duck zijn verdwenen munten
terug te vinden. Ze liggen ergens verstopt
op het park. Maar waar?!
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19:00 uur Pinky en Duimpy
Plaats: Kindertheater
Kom je ook luisteren naar wat voor
griezelige avonturen ze weer hebben
beleefd?

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

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Chaos in het sprookjesbos
Plaats: Plein 

Alle sprookjes zijn door elkaar gemixt. Er
is iets goed mis! Ga op zoek naar de
sprookjesfiguren, want die lopen rond op
de camping. Lukt het jou om uit te zoeken
wat er aan de hand is? Pas op voor de
heks, want die heeft andere plannen met
de sprookjesfiguren..ooh, als dat maar
goed afloopt!

Woensdag 26 juli
10:00 uur Knutselen 

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

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
Dansen springen gek op de muziek van
Pinky en Duimpy!

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

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Woensdag avond Pubquiz Live
Muziek
Plaats: Plein 

Het beloofd een spectaculaire avond te
worden!
Met de livemuziek en de gekste
presentatoren is de pubquiz één van de
best gegeven feesten waarbij iedereen
aan het eind van de avond vol
enthousiasme weer richting huis gaat.
Over dit feest zal nog lang worden
nagepraat!

Donderdag 27 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. 

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
Ze gaan weer beginnen. Jij komt toch ook?!

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 Levend Kolonisten van Catan 12+
Plaats: Plein 

Verzamel zoveel mogelijk grondstoffen en
word de rijkste stam van Catan!  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 12 +
ACTIVITEIT 

Vrijdag 28 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 Vlinderspel tot 10 jaar
Plaats: Piramide 
Kom meedoen met dit gezellige en
spannende zoek- en vindspel! Welke vlinder
wordt er getrokken uit de grote mand?

14:00 uur De tikkende Waterbom 10+
Plaats: Kindertheater
Tik tak, tik tak... de waterbom kan elk
moment ontploffen! Doe mee met dit
superleuke spel waarbij je vragen moet
beantwoorden en ervoor moet zorgen, dat je
op tijd de waterbom hebt doorgegeven want
anders word je nat! 

19:00 uur Pinky en Duimpy
Plaats: Kindertheater
Alweer de laatste keer van deze week. Kom
je mee dansen?!

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

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:30 uur Stoelendans-Bingo 10+
Plaats: Piramide 
We spelen bingo op een doldwaze, leuke
manier!
Er zijn leuke prijzen te winnen voor de
winnaar van dit gekke spel. Doe gezellig
mee en leer leeftijdsgenoten kennen! 

DIT IS EEN 10+ ACTIVITEIT!! 

Zaterdag 29 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 
Loop jij deze keer met een mooie prijs de
piramide uit?!

Zondag 30 juli
09:30 uur Kerkdienst

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


