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16 tot en met 22 Juli

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

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 16 juli
10:00 uur Leuke knutsel maken

We gaan vandaag verven. Benieuwd wat?
Kom ook gezellig langs! 

11:00 uur Bootcamp 12+
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 Sjoelen 
Sjoelen is een echt Nederlands
gezelschapsspel! 
Wij gaan dit gezellige spel vanmiddag op
een reusachtig grote sjoelbak spelen. Wie
weet de meeste punten te behalen?!

19:00 uur Pinky en Duimpy
De theatershow gaat weer beginnen. Kom je
ook kijken?!

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

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Glitter & Glamour Disco met Pinky
& Duimpy tot 11 jaar
Plaats: Kinderboerderij 
Trek je mooiste kleren aan en kom gezellig
dansen met Pinky en Duimpy!

20:30 uur Film 12+
Plaats: Warehouse
Benieuwd welke? Op de borden bij de
receptie kan je zien welke film vanavond te
zien is!

Dinsdag 17 juli
Themadag: Superhelden

10:00 uur Knutselen: Superhelden-Masker
We maken deze morgen een
superhelden-masker, zodat je er de hele
dag als een superheld uitziet! Dit zal ook
zeker helpen vanmiddag de super schurk te
pakken te krijgen! Doe je ook gezellig mee?!

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 Superhelden diploma
Plaats: Kindertheater

Weet jij alle hindernissen te ontwijken en
ben jij super slim en behendig net als een
echte superheld? Kom het testen en
behaal het echte superhelden diploma!

16:00 uur Help de ontsnapte schurken terug
te vinden!
Help! Er zijn 2 schurken ontsnapt uit de
gevangenis van de piramide! Het hele team
van de Holle Poarte is in rep en roer! Help je
ze terug te vinden en op te sluiten in de
gevangenis? 
We hebben je hulp hard nodig!

19:00 uur Pinky en Duimpy
Kom je weer gezellig kijken naar een
knotsgek avontuur?

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

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Schurken vangen! 8+
Een superspannend spel, waarbij jij als
schurk het geld uit de kluis moet zien te
stelen. Maar pas op voor de superhelden,
want die zullen er alles aan doen om ervoor
te zorgen, dat het geld in de kluis blijft!
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Woensdag 18 juli
10:00 uur Knutselen

We gaan vandaag een dieren knutselen
maken. Benieuwd welke? Kom gezellig
langs.

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.

19:00 uur Pinky en Duimpy
Lekker mee dansen met pinky en duimpy?!
Kom ook!

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

20:00 uur Marshmallow Challenge/Kampvuur
Plaats: Kindertheater

Iedereen kan het, ook als je de challenge
zelf nog nooit gedaan hebt. Gewoon doen.
Have fun tijdens het kampvuur met deze
bijzonder challenge: Bouw in 18 minuten
een zo hoog mogelijk vrijstaand spaghetti
bouwwerk van ongekookte spaghetti, tape,
touw en een marshmallow

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

Donderdag 19 juli
10:00 uur Paardrijden

Plaats: Kinderboerderij 
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+
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
Kom gezellig kijken wat ze vandaag weer
beleefd hebben!

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. 

20:30 uur Harry Potter en de geheime Code
12+
Strijd mee in team Zwadderich, Griffoendor,
Ravenklauw of Huffelpuf en kom met je
team achter de geheime code van Harry
Potter tijdens dit spannende avondspel!

Vrijdag 20 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 Streepjesspel
Vind jij alle kleuren?

16:00 uur Splash!
Verschillende waterspelletjes voor jong en
oud!
Bij slecht weer doen we een ander gaaf
spel!

19:00 uur Pinky en Duimpy
Kom kijken naar weer een gloednieuwe
theatershow!

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

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:30 uur Levend toto 10+
We spelen verschillende spelletjes waarbij jij
vooraf moet gaan bepalen of je deze zult
gaan winnen of niet! 
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Zaterdag 21 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!

18:00 uur Eten met Pinky en Duimy
Opgeven kan tot vrijdag 20 juli 17:00 uur op
de receptie.

Je kan je opgeven op de receptie,
misschien komen Pinky en Duimy
vanavond wel gezellig bij je eten.

20:00 uur Bingo
Doe mee met de bingo en misschien ben jij
wel degene die iets wint! 

Zondag 22 juli
09:30 uur Kerkdienst

Na de Oecumenische kerkdienst staat de
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.  


