
Recreatiecentrum De Holle Poarte, De Holle Poarte 2, 8754 HC, Makkum, Nederland, 0031(0)515-231344, info@hollepoarte.nl

Recreatieprogramma

Meivakantie 
27 April tot en met 05 Mei

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

ZATERDAG 27 APRIL 

Koningsdag 

Oranje boven! Op 27 april is er van alles te doen in onder andere Leeuwarden, Sneek. De
programma's zijn af te halen op de receptie. 

20:00 uur Konings Bingo

Een gezellige bingo met mooie prijzen en veel gezelligheid.  

MAANDAG 29 APRIL 

10:00 uur Knutselen: Eeuwige Kalender

Is iedereen binnen? We gaan beginnen! We maken vandaag een eeuwige kalender en starten de
dag met de meest leuke dansjes van het recreatieteam! Doe je mee?

14:00 uur Cupcakes versieren

Tover jouw cupcake om tot een plaatje!
Een cupcake tover je makkelijk om tot een plaatje, de cupcake kan een waar kunstwerk worden. Versier
de cupcake met fondant of marsepein en maak zo de mooiste creaties. 

16:00 uur Flessenvoetbal

Het enige waar jij voor hoeft te zorgen is, dat je fles niet omvergetrapt wordt door één van je
medespelers! Neem je eigen plastic fles gevuld met water mee.
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DINSDAG 30 APRIL 

10:00 uur Knutselen: Eiland

Wil jij ook je eigen eilandje met een eigen strandje!

14:00 uur Verkleden en fotoshoot

We gaan ons deze middag verkleden in de mooiste outfits. We sluiten het af met een fotoshoot. De foto is
de volgende dag gratis af te halen op de receptie.

19:30 uur Allerlei spelletjes met de voetbal

Plaats: Voetbalveld

We doen leuke voetbalspelletjes!

WOENSDAG 01 MEI 

10:00 uur Knutselen: Unicorn

Met deze toffe vrolijke unicorn kan je vakantie niet meer stuk!

14:00 uur Lasergame

Lasergamen, een spannende game vol actie en plezier. Zodra de game begint stijgt de spanning
en de adrenaline toe,  het tijd voor actie. Schakel zoveel mogelijk tegenstanders uit. 

Inschrijven is verplicht!! En kan bij de receptie. 
LET OP: vol = vol

20:00 uur Jeugdfilm 

Plaats: Warehouse

Een film voor alle leeftijden.
Kijk op de borden bij de receptie welke film vanavond draait. 

DONDERDAG 02 MEI 

10:00 uur Paardrijden

De paarden staan al op je te wachten! Bij de kinderboerderij. Je kan ook geschminkt worden of
een mooie kleurplaat kleuren. Muziek erbij altijd gezellig. 

14:00 uur Bingo voor de jeugd t/m 12 jaar

20, 3, 43, 9 Bingo! Leuke prijzen winnen?! Bij slecht weer in de piramide anders in het
kindertheater. 

16:00 uur Horen, zien & Zwijgen 8+

Wie speelt dit spel het beste en verdient de meeste aapjes?
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20:00 uur Disco

Plaats: Kinderboerderij 

Vrienden leren kennen, dansen, gek doen,  het kan allemaal tijdens de disco in de
kinderboerderij. 

VRIJDAG 03 MEI 

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 verrassen!

14:00 uur Het Kunstenaarsexperiment

Er is een gekke kunstenaar aanwezig die jullie hulp hard nodig heeft voor een bijzonder
experiment.

16:00 uur Kids Bootcamp 8+

Plaats: Kinderboerderij 

In een Kids Bootcamp clinic zijn de kinderen sportief bezig, met een speels karakter. Plezier
hebben met elkaar en tegelijkertijd lekker bewegen staan hierin centraal!

20:00 uur Levend Bingo!

We spelen een hele andere manier van bingo waarbij snelheid, voorwerpen en getallen centraal
staan! Lukt het jou om met je team als eerste de megagrote bingokaart vol te krijgen?!

ZATERDAG 04 MEI 

10:00 uur Knutselen: Wenslampion

Met deze wenslampion komt je wens misschien wel uit! Wat is jouw grootste wens?

20:00 uur Bingo

Een gezellige bingo met mooie prijzen!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

