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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 20 augustus
Themadag: Griezeldag

10:00 uur KIDSCLUB: Monsterpret
Vandaag een monsterlijk leuke knutsel!

11:00 uur Peuter kleuter dans
Plaats: Chill ruimte
Peuter en kleuterdans stimuleert op speelse
wijze de fantasie, ontwikkeling en beweging!
Peuter en kleuterdans is voor jongens en
meisjes van 3 – 5 jaar. 

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.

15:00 uur Spooktocht tot 12 jaar
LET OP INSCHRIJVEN VERPLICHT!!! En
kan op de vaste inschrijf momenten na het
knutselen in de piramide 11-12. In de avond
na 18:00 op de receptie.

VANMIDDAG IS ER EEN
GRIEZELTOCHT VOOR DE KINDEREN
TOT 12 JAAR. VOOR DE ALLER
KLEINSTE IS DEZE TOCH TE
SPANNEND! WE STARTEN MET DE
JONGSTE KINDEREN. 
PAPS EN MAMS MOGEN GEWOON
GEZELLIG MEE GRIEZELEN. OF DURF
JE ALLEEN TE KOMEN?!

19:00 uur Pinky en Duimpy
Kom jij ook kijken bij de theatershow? 

19:00 uur Voetbal
Kom je voor een gezellig en sportief potje
voetbal naar het sportveld. Voor alle
leeftijden. 

22:00 uur Griezeltour 12+
LET OP INSCHRIJVEN VERPLICHT!!! En
kan op de vaste inschrijf momenten na het
knutselen in de piramide 11-12. En in de
avond na 18:00 op de receptie. Vol=Vol

Durf jij in het pikkedonker opzoek te gaan
en weet jij met je groep de weg terug te
vinden?
Daag jezelf uit en meld jezelf aan!
 
(ouders niet toegestaan)

Dinsdag 21 augustus
Themadag: Beroemdheden

10:00 uur Leuke knutsel maken
Knippen, plakken, lijmen en creatief bezig
zijn. Kom je ook gezellig mee doen? 

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 Sterren-Handtekeningen-Spel
Heel Hollywood is uitgelopen en er lopen nu
overal sterren rond! Lukt het jou om van alle
sterren een handtekening te bemachtigen?

19:00 uur Pinky en Duimpy
Jij komt toch ook?!

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 met
Pinky & Duimpy tot 11 jaar
Plaats: Kinderboerderij 
Hoera! Het is weer maandag tijd voor de
kinderdisco met Pinky & Duimpy!

Woensdag 22 augustus
10:00 uur Knutselen 

We pakken vandaag uit met een onwijs
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 frikadel. Ook spelen we het
spannende spel met het draaiend rad.
Hiermee maak je kans om leuke prijzen mee
te winnen.
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19:00 uur Pinky en Duimpy
Kom je ook kijken wat ze vandaag weer
beleefd hebben?!

19:00 uur Voetbal
Kom je voor een gezellig en sportief potje
voetbal naar het sportveld. Voor alle
leeftijden. 

21:00 uur De geheime Dwaallichten

Een spannend avondspel voor iedereen
vanaf 8 jaar. Neem een zaklamp mee en
zorg ervoor dat je tijdens het spel niet
betrapt wordt door een dwaallicht!

Donderdag 23 augustus
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
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 Pinky en Duimpy
Lekker swingen dansen en springen op de
muziek van Pinky en Duimpy

19:00 uur Voetbal
Kom je voor een gezellig en sportief potje
voetbal naar het sportveld. Voor alle
leeftijden. 

20:00 uur Selfie Challenge 12+
Ga met je mobiel op pad om zo snel
mogelijk alle selfies van deze challenge te
volbrengen!

Vrijdag 24 augustus
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 verassen!

14:00 uur Mega Mindy Avontuur
Mega Mindy heeft hulp nodig, er zijn
snoepjes gestolen uit de snoepwinkel van
oma Fonkel! Alle kleine superhelden
verzamelen voor deze speurtocht waarbij
Mega Mindy je de weg wijst! Voor alle kleine
kids t/m 7 jaar.

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.

19:00 uur Pinky en Duimpy
Alweer de allerlaatste theatershow van dit
jaar! 
Kom je voor de laatste keer dansen? En
zwaai je ze mee uit?!

19:00 uur Voetbal
Kom je voor een gezellig en sportief potje
voetbal naar het sportveld. Voor alle
leeftijden. 

20:00 uur Super Record Quiz 10+
Wat is het wereldrecord televisie kijken?
Hoe lang is de langste vrouw ter wereld?
Hoeveel hotdogs moet je eten in 3 minuten
om het wereldrecord te verbreken? Allemaal
vragen waar jij antwoord op moet geven
tijdens deze Super Record Quiz!

Zaterdag 25 augustus
10:00 uur Letterpret

Zoek alle letters bij elkaar! Wie heeft het
snelst het woord bij elkaar gezocht?!

11:00 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.  
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16:00 uur Kennismakingsspelletjes 
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
Een gezellige bingo met mooie prijzen!

Zondag 26 augustus
09:30 uur Kerkdienst

Oecumenische kerkdienst. Koffie en thee
zijn voor u klaar.


