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Recreatieprogramma

Zomerweek 35
26 tot en met 31 Augustus

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 26 AUGUSTUS 

10:00 uur Leuke knutsel maken

We gaan vandaag knutselen met bijzondere materialen. Benieuwd welke en wat we gaan
maken? Kom ook!

14:00 uur Het grote Ei-Ruil-Spel

Jij krijgt een ei, maar wat krijg je ervoor terug? Welk team zal het lukken om met het grootste
voorwerp terug te komen?
Voor het winnende team is er een leuke prijs!

19:00 uur Voetbal

Kom je voor een gezellig en sportief potje voetbal naar het sportveld. Voor alle leeftijden. 

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!

DINSDAG 27 AUGUSTUS 

10:00 uur Leuke knutsel maken

Leef je uit in dit knutsel uurtje! 
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14:00 uur Spelletjes bij de kinderboerderij

Jullie mogen uitzoeken welk spel we gaan spelen. Wordt het een tik spel of misschien wel
omgekeerd verstoppertje. 

19:00 uur Voetbal

Kom je voor een gezellig en sportief potje voetbal naar het sportveld. Voor alle leeftijden. 

WOENSDAG 28 AUGUSTUS 

10:00 uur Leuke knutsel maken

Jij komt toch ook gezellig knutselen?

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

Alweer de laatste keer gratis patat eten met een lekkere frikandel. Kom jij ook? We  spelen ook
het spannende spel met het draaiend rad. Hiermee maak je kans om leuke prijzen.

19:00 uur Voetbal

Kom je voor een gezellig en sportief potje voetbal naar het sportveld. Voor alle leeftijden. 

20:00 uur Jeugdfilm 

Plaats: Warehouse

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

DONDERDAG 29 AUGUSTUS 

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

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 Voetbal

Kom je voor een gezellig en sportief potje voetbal naar het sportveld. Voor alle leeftijden. 
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VRIJDAG 30 AUGUSTUS 

10:00 uur Snoepknutselen

De aller laatste keer snoepknutselen van het seizoen!!!  
Kom je ook alle snoepjes opmaken?!

14:00 uur Zandkastelen bouwen!

Gave kastelen gaan we bouwen. Wordt het een mooi sprookjeskasteel of een spookslot? Je mag
het allemaal zelf weten! We vertrekken vanaf de recreatieruimte! Als je zelf een schep hebt,
neem die dan mee!

19:00 uur Voetbal

Kom je voor een gezellig en sportief potje voetbal naar het sportveld. Voor alle leeftijden. 

ZATERDAG 31 AUGUSTUS 

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

Makkum

Alweer de laatste bingo van 2019! 
Let op: Aanmelden is verplicht en kan vanaf vrijdag op de receptie. 
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