Recreatieprogramma
Zomerweek 27
01 tot en met 07 Juli
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.
Fijne vakantie en tot snel!
Het Recreatieteam

MAANDAG 01 JULI
10:00 uur

Leuke knutsel maken
We beginnen de dag met een vrolijke knutsel. Kom je ook?

19:00 uur

Pinky en Duimpy
Hoera! Het eerste kindertheater van het jaar! Jij komt toch ook?!

20:00 uur

Kinderdisco
Plaats: Kinderboerderij
Kom je ook lekker swingen, springen dansen en gek doen op de aller leukste muziek. Of gewoon
lekker chillen!

DINSDAG 02 JULI
Themadag: Ridders

10:00 uur

Knutselen: Ridderzwaard
Een echt ridderzwaard maken? Dit kan deze ochtend. Maak je eigen unieke zwaard om jezelf te
beschermen tijdens de zoektocht naar de prinses van vanmiddag.

14:00 uur

Ridders & Prinsessen Speurtocht
Wat weet jij al over ridders en prinsessen? Door de vragen goed te beantwoorden kom je steeds
dichter bij de locatie van de prinses. Help jij haar te bevrijden? Vergeet je zwaard niet mee te
nemen!
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19:00 uur

Pinky en Duimpy
Kom je weer kijken naar de theatershow?

WOENSDAG 03 JULI
10:00 uur

Knutselen
Ook vandaag weer starten we met een leuke knutsel!

15:00 uur

Patat eten met draaiend rad t/m 12 jaar
Plaats: Kindertheater
Iedere woensdag middag gratis patat eten met een lekkere frikandel. Ook spelen we het
spannende spel met het draaiend rad. Hiermee maak je kans om leuke prijzen te winnen.

19:00 uur

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

19:00 uur

Pinky en Duimpy
We gaan weer beginnen. Kom je gezellig kijken?

DONDERDAG 04 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.

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.

19:00 uur

Pinky en Duimpy
Kom jij ook kijken?!

20:00 uur

Jeugdfilm
Plaats: Warehouse
Een film voor alle leeftijden.
Kijk op de borden bij de receptie welke film vanavond draait.

VRIJDAG 05 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!
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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.

19:00 uur

Pinky en Duimpy
Heb jij wel zin in een dansje en een leuk verhaal? Kom gewoon langs!

19:00 uur

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

ZATERDAG 06 JULI
10:00 uur

Sport en spelletjes met Pinky en Duimpy
Plaats: Kindertheater
Kom je ook gezellig mee doen? Iedere week weer een leuke verrassing 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.

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 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.
Een gezellige bingo met mooie prijzen en een hoop gezelligheid!

ZONDAG 07 JULI
9:30 uur

Kerkdienst
Plaats: Piramide
Oecumenische dienst
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