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Recreatieprogramma

Zomerweek 30
22 tot en met 28 Juli

WELKOM ALLEMAAL!

Het wordt een super leuke 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 22 JULI 

10:00 uur Leuke knutsel maken

Vandaag gaan we knutselen in het thema strand en kamperen. 

11:00 uur Bootcamp 12+

Plaats: Kinderboerderij 

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.

13:30 uur Lasergamen

Met een lasergun ga jij de strijd aan!

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

19:00 uur Pinky en Duimpy

Vandaag weer een gloednieuwe theatershow van jou grootste vrienden. Pinky en Duimpy!

19:00 uur Voetbal t/m 12 jaar

Plaats: Voetbalveld
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20:00 uur Voetbal 13+

Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Glitter & Glamour Disco met Pinky & Duimpy tot 11 jaar

Plaats: Kinderboerderij 

Kom je ook lekker swingen tijdens deze gezellige disco?

20:30 uur Film 12+

Plaats: Warehouse

Soms gaat er niets boven een heerlijke avond film kijken. Dat kan vanavond in het Warehouse!

DINSDAG 23 JULI 

Themadag: Kunstenaar experiment

10:00 uur Knutselen: Kunst Battle

We gaan supergave schilderijen maken! Vanavond gaan we deze allemaal presenteren voor het
grote publiek. Welk schilderij en kunstenaar worden verkozen tot de winnaar van de  avond? 

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 Het Kunstenaarsexperiment

Er is een gekke kunstenaar aanwezig die jullie hulp hard nodig heeft voor een bijzonder
experiment. Weet jij hem te helpen en een eigen kunstenaarsdiploma te verdienen? 

16:00 uur De Kleuren van de Kunstenaar

Overal zien we opeens allemaal kleuren! Kunstenaar Vince is langs geweest en heeft voor ons
een kleurenspeurtocht gemaakt!

19:00 uur Pinky en Duimpy

Kom je ook luisteren naar wat voor griezelige avonturen ze weer hebben beleefd?

19:00 uur Voetbal t/m 12 jaar

Plaats: Voetbalveld

19:45 uur Expositie 

Vanavond om 19:45 uur start de expositie in de piramide. Tijdens deze expositie laten we aan onze
ouders opa's en oma's vrienden en vriendinnen zien wat we allemaal voor mooie creaties gemaakt
hebben vanochtend! 
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20:00 uur Voetbal 13+

Plaats: Voetbalveld

20:30 uur Beachvolleybal 12+

We spelen vandaag beachvolleybal.

WOENSDAG 24 JULI 

10:00 uur Knutselen voor de Zomerparade

Vandaag maken we supergave decoratie die we vanavond gaan gebruiken tijdens de parade! 
Kortom kom gezellig knutselen en loop vanavond mee met de parade.

14:00 uur Afmaken versiering voor de Zomerparade

We maken de laatste dingen af voor vanavond maar je mag ook je fiets of skelter of iets anders
komen versieren!

15:00 uur Patat eten met draaiend rad t/m 12 jaar

Plaats: Kindertheater

Iedere woensdagmiddag 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.

16:00 uur Oefenen voor de Zomerparade

We gaan een dansje oefenen voor de parade van vanavond! 
Wil jij vanavond meelopen?! Kom oefenen en doe gezellig mee!

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

19:45 uur Verzamelen voor de Zomerparade

Verzamelen voor piramide! Om 20:00 uur vertrekken we richting de boulevard.

20:00 uur Voetbal 13+

Plaats: Voetbalveld
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20:00 uur Zomerparade

We gaan er een tropisch feestje van maken in deze Zomerparade over het park! We verzamelen bij de
piramide en lopen vervolgens een rondje om iedereen aan het dansen te krijgen! Wij zien er in ieder
geval heel tropisch uit... komt dat zien!

DONDERDAG 25 JULI 

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. 

11:00 uur Bootcamp 12+

Plaats: Kinderboerderij 

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

Win leuke prijzen! Mocht er niks voor je tussen zitten, kan je altijd nog iets uitzoeken in de DKS
shop. Bij slecht weer in de piramide, anders in het kindertheater.

19:00 uur Pinky en Duimpy

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

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 Wie wordt de nieuwe Miljonair?! 12+

Lukt het jou om vandaag als miljonair dit spel te winnen?

VRIJDAG 26 JULI 

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 Vrolijke Vakantie Verkenningstocht tot 8 jaar

Ken jij het park al? Nee? Dan moet je zeker komen, want we gaan met z'n allen het park
verkennen!

14:00 uur Kids bootcamp vanaf 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! 

19:00 uur Pinky en Duimpy

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 Smeerkezen kampioenschap

Wie is de grootste smeerkees in ons midden? Ook ouders worden uitgedaagd om mee te doen. Publiek
is van harte welkom. Meedoen kan, vanaf 10 jaar!
En win te gekke prijzen!
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ZATERDAG 27 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 vrienden te leren kennen! 
Wij hebben een aantal voorstellen qua spellen, jullie kiezen! Misschien spelen we wel meerdere
spellen vanmiddag!
 

20:00 uur Bingo in de zomermaanden alleen voor gasten van de Holle Poarte & de Marina

Makkum

Let op: Aanmelden is verplicht en kan vanaf vrijdag op de receptie. 

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

ZONDAG 28 JULI 

9:30 uur Kerkdienst

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

20:00 uur Avond yoga strand

Heerlijk de dag afsluiten aan het strand met een yoga sessie? 
Voor de locatie kunt u terecht bij de receptie. 
Neem een yoga mat of een grote handdoek mee.  
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