
Recreatieprogramma
Zomerweek 33

13 tot en met 19 Augustus

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 13 augustus
10:00 uur Knutselen

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

11:00 uur Peuter kleuterdans 
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.

14:00 uur Bubbel-Ball tot 12 jaar
Plaats: Kinderboerderij 

Bij BubbelBal krijg je een grote met lucht
gevulde plastic bal om je heen die als
stootkussen dient. Aangezien je je armen
niet kunt gebruiken bij het vallen, zal dit
worden opgevangen door de opgeblazen
BubbelBal. Bij BubbelBal gaat het niet om
de prestaties maar om de fun!

19:00 uur Pinky en Duimpy
Het wordt vandaag weer lachen gieren
brullen. 

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

20:00 uur Glitter & Glamour kids disco met
Pinky & Duimpy tot 11 jaar
Plaats: Kinderboerderij 
Trek je mooiste kleren aan die je hebt en
kom als een echte ster naar de enige echte
Glitter & Glamour kids diso!

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:30 uur Bubbel-ball 12+
Plaats: Kinderboerderij 

Hilarische momenten en vele lachende
gezichten! Kom je ook naar deze te gekke
activiteit?

Dinsdag 14 augustus
Demonstratie brandweer

10:00 uur Leuke knutsel maken
Vandaag gaan we een brandweer auto
knutselen. Kom je ook?!

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 Behalen brandweer diploma 
Weet jij je te bewijzen als echte
brandweerman/vrouw?!
Hoe behendig en snel ben jij? Behaal een
echt brandweer diploma!

16:00 uur Help de vermiste materialen terug
vinden
Help jij de brandweerman zijn vermiste
materiaal terug te vinden!?

19:00 uur Pinky en Duimpy
Kom mee dansen en luister naar wat ze
vandaag allemaal weer beleefd hebben.

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

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Demonstratie brandweer

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM
VANAVOND OM EEN DEMONSTRATIE
VAN DE BRANDWEER MAKKUM EN
OMSTREKEN BIJ TE WONEN. DE
DEMONSTRATIE ZAL OP HET PLEIN
VOOR DE RECEPTIE PLAATS VINDEN.
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20:30 uur Film 12+
Plaats: Warehouse
Benieuwd welke? Op de borden bij de
receptie kunt je zien welke er vanavond te
zien is

Woensdag 15 augustus
10:00 uur Knutselen

We knutselen vandaag met verschillende
materialen. Kom je ook?!

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.

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

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

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Gezellige avond plein

Later meer bekend!

Donderdag 16 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
Kom kijken wat ze vandaag allemaal 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 Giga-Chaos-Opdrachtenspel 12+
Het is Giga-Chaos op het park! Overal
hangen opdrachten, die vervuld moeten
worden en daar hebben we jou bij nodig.
Een supergrappig spel vol actie!

Vrijdag 17 augustus
MISS HOLLE POARTE in
samenwerking met Miss Regio

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!

10:00 uur Catwalktraining
Plaats: Warehouse
Neem hiervoor je eigen mooiste
schoenen/hakken mee waar je de eindshow
ook op gaat lopen. OOK VOOR JONGENS!

13:00 uur Generale repetitie
Neem je eigen favoriete kleding mee! OOK
VOOR JONGENS!

15:00 uur Visagie
We gaan jullie mooi maken voor de
avondshow!
Daarna heb je de kans om met je mooiste
setje op de foto te gaan. OOK VOOR
JONGENS!

16:00 uur Picknick
Vul je mandje met broodjes en ander
lekkers. Dan gaan we gezellig picknicken
met zijn allen en allemaal leuke spelletjes
doen!

19:00 uur Pinky en Duimpy
Alweer het laatste theater van de week.
Kom je ook gezellig?

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

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld
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20:00 uur SHOWTIME! Catwalkshow
De modeshow is in samenwerking met Miss
Regio Nederland!

Mobiliseer je ouders, vriendjes,
vriendinnetjes, opa’s en oma’s want jij
gaat schitteren op het podium! OOK
VOOR JONGENS!

Zaterdag 18 augustus
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 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

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

20:00 uur Bingo
Een gezellige bingo met mooie prijzen en
geldrondes. 

Zondag 19 augustus
09:30 uur Kerkdienst

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


