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Recreatieprogramma

Zomerweek 31
29 Juli tot en met 04 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 29 JULI 

Luchtbedden race 

10:00 uur Knutselen

We knutselen deze ochtend met verschillende materialen. 
Kom je ook?

11:00 uur Bootcamp 12+

Plaats: Kinderboerderij 

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.

13:15 uur Start verkoop luchtbedden

Luchtbedden zijn te koop aan de start voor €4,- Je mag ook een eigen mee nemen. 
Let op: als je een eigen luchtbed mee neemt moet deze al opgeblazen zijn.
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14:00 uur Luchtbedden race 

Plaats: Strand

Let op inschrijven is verplicht! Dit kan op de receptie tot 12:00 uur of bij de start vanaf 13:15 uur!

Voor de 3e keer in de Holle Poarte geschiedenis is er de luchtbeddenrace! Het beloof een spetterend en
spectaculair evenement te worden. Je kan je individueel opgeven.  
Er zijn 2 verschillende leeftijden. Voor de snelste zijn er SUPER SUPER toffe prijzen te winnen!!

19:00 uur Pinky en Duimpy

3 2 1 daar zijn ze weer! Jij komt toch ook?!

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 

Het is weer maandag!! Tijd om te dansen met Pinky & Duimpy tijdens de gezellige kinderdisco.  

20:30 uur Levend Tafelvoetbal 

Plaats: Kinderboerderij 

Heb je ooit wel eens in het echt tafelvoetbal willen spelen en ben je benieuwd hoe dit gaat? Kom dan snel
naar het levend tafelvoetbal bij de kinderboerderij!

DINSDAG 30 JULI 

Themadag: Alice in Wonderland

10:00 uur Knutselen Alice in Wonderland

Vandaag staat in het teken van Alice in Wonderland. 
Ze is gek op thee drinken met haar vrienden in het bos. 
Wij gaan deze ochtend onze eigen theekopjes beschilderen.

Laat je de hele dag verrassen in de wonder wereld van Alice in Wonderland.
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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 Alice in Wonderland diploma

Plaats: Plein 

Weet jij net als Alice te overleven in de natuur? Overal loeren gevaren! Ben jij behendig heb je een goed
gevoel voor coördinatie en ben je net zo dapper als Alice? Kom het dan testen en behaal je eigen
diploma. 

16:00 uur Speurtocht vindt de thee tafel met lekkers

Weet jij met je team als eerst de thee tafel te vinden met allemaal lekkere versnaperingen? Vindt
alle benodigdheden en blijf vooral uit de buurt van de boze koningin! 

19:00 uur Pinky en Duimpy

De enige echte theatershow met Pinky en Duimpy

19:00 uur Voetbal t/m 12 jaar

Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Voetbal 13+

Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Movie night Alice in Wonderland 10+

Alice is 19 jaar oud wanneer ze op het punt staat om, min of meer gedwongen, een verloving aan
te gaan. Ze wil geen verloving en dus vlucht ze. Ze volgt de White Rabbit tot in Wonderland. Daar
beleeft ze allemaal avonturen en moet de Red Queen zien te verstoten van de troon. 

20:30 uur Beachvolleybal 12+

We spelen vandaag een sportief spelletje beachvolleybal op het strand.

WOENSDAG 31 JULI 

Avond plein

10:00 uur Kleurwedstrijd

We gaan vandaag allemaal kleuren. We hangen alle tekeningen op en de jury bekijkt wie het
beste was. Vrijdag tijdens het snoepknutselen is de prijsuitreiking. 

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 mee te winnen.

19:00 uur Pinky en Duimpy

Kom je ook kijken naar de theatershow?
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19:00 uur Voetbal t/m 12 jaar

Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Voetbal 13+

Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Gezellige avond op het plein. Later in het seizoen meer bekend over deze avond!

DONDERDAG 01 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. 

11:00 uur Bootcamp 12+

Plaats: Kinderboerderij 

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 

Iedere dag beleven ze weer een nieuw verhaal. Het beloofd een muzikale avond te worden!

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. 
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20:30 uur Big Selfie Game 12+

Weet jij met jouw team, aan de hand van onze selfies, de juiste locaties te vinden om de exact
zelfde selfie te maken? Heb je het goed? Dan krijg je de volgende foto om de volgende locatie te
vinden! Wie vind de meeste locaties? Neem je eigen camera of telefoon mee!

VRIJDAG 02 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 verrassen!

14:00 uur Zinderende Zomer Zoektocht tot 8 jaar

Een zinderende zomer zoektocht waarbij de hoge temperaturen je om je oren vliegen!

14:00 uur Kids bootcamp vanaf 8+

In een Kids Bootcamp clinic zijn de kinderen sportief bezig, met een speels karakter. Plezier
hebben met elkaar en tegelijkertijd lekker bewegen staan hierin centraal!

19:00 uur Pinky en Duimpy

Kom luisteren naar de knots gekke avonturen!

19:00 uur Voetbal t/m 12 jaar

Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Voetbal 13+

Plaats: Voetbalveld

20:30 uur Blacklight Teen disco 12+

Plaats: Kinderboerderij 

Vrienden leren kennen, dansen, gek doen,  het kan allemaal op deze teen blacklight disco. 
Iedereen zal worden versierd met blacklight verf bij de ingang!
Witte kleding is aan te raden voor een beter effect. 
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ZATERDAG 03 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! 

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 04 AUGUSTUS 

9:30 uur Kerkdienst

Kopje koffie of thee? Het staat voor u klaar na de Oecumenische kerkdienst. 

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.  
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