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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.

Lees maar snel wat er allemaal te doen is en wij hopen
jullie te zien bij één van onze leuke activiteiten! 

Fijne vakantie en tot snel!
Het Recreatieteam

Maandag 14 augustus
10:00 uur Leuke knutsel maken

Plaats: Piramide 
Vandaag gaan we knutselen met alle
kleuren van de regenboog. Jij komt toch
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. 

14:00 uur Lasergame 8+
Plaats: Kinderboerderij 

MET EEN STOERE CAP OP, LEGERJAS
AAN EN EEN LASERGAMEGUN GA JIJ
DE STRIJD AAN! 

Inschrijven is verplicht!! En kan op de
vaste inschrijf momenten in de piramide.
LET OP: vol = vol

1e  groep 13:30- 14.30  8 t/m 10 jaar  
2e  groep 14:30- 15:30  8 t/m 10 jaar 
3e  groep 15:30- 16:30  10+ 
4e  groep 16:30 – 17:30 12+ 

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

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

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

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

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

Dinsdag 15 augustus
Themadag sportdag

10:00 uur Knutselen 
Plaats: Piramide 
Voor de kinderen die niet naar de
voetbalclinic gaan is er vanmorgen gewoon
knutselen. 

10:00 uur Voetbalclinic Heerenveen 
Plaats: Voetbalveld

ZOALS IEDER JAAR KOMEN ZE NU
OOK WEER: SC HEERENVEEN!
JE KAN EEN CLINIC BIJ ZE VOLGEN ER
KOMT OOK ALTIJD EEN OUD SPELER
MEE VAN HEERENVEEN.

Inschrijven is verplicht! En kan op de vaste
inschrijf momenten in de piramide. We
verdelen de groep in 2  Een groep tot 10
jaar en een groep vanaf 10 jaar. 

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.  

15:00 uur Competitie bowlen 12+
Vanmiddag is er een bowlcompetitie. Wordt
jij de beste bowler van de middag?!
Inschrijven is verplicht en kan op de vaste
inschrijf momenten in de piramide. LET OP
vol=vol
Verzamelen bij de piramide. 

16:00 uur EHBO: Het Medicijn-Mysterie
Plaats: Piramide 
Help mee en ga op zoek naar de
verdwaalde vreemde patiënten! Met een
ziekenhuisrapport bij de hand moet jij ervoor
zorgen, dat deze patiënten de juiste
medicijnen krijgen anders gaat het goed
mis! Alle speurders en slimmeriken kunnen
zich melden bij Dokter Hospitaal!

19:00 uur Pinky en Duimpy
Plaats: Kindertheater
Kom mee dansen. En luister naar wat ze
vandaag allemaal weer beleefd hebben.
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19:00 uur Voetbal t/m 12 jaar
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Flessenvoetbal
Plaats: Plein 
Het enige waar jij voor hoeft te zorgen is, dat
je fles niet omver getrapt wordt door één van
je medespelers! Neem je eigen plastic fles
gevuld met water mee.

Woensdag 16 augustus
10:00 uur Leuke knutsel maken 

Plaats: Piramide 
Kom je ook gezellig knutselen?

15:00 uur Patat eten met draaiend rad t/m 14
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
Plaats: Kindertheater
Jij komt toch ook?!

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

20:00 uur Voetbal 13+
Plaats: Voetbalveld

20:00 uur Woensdag avond Pubquiz Live
Muziek
Plaats: Plein 

Het beloofd een spectaculaire avond te
worden!
Met de livemuziek en de gekste
presentatoren is de pubquiz één van de
best gegeven feesten waarbij iedereen
aan het eind van de avond vol
enthousiasme weer richting huis gaat.
Over dit feest zal nog lang worden
nagepraat!

Donderdag 17 augustus
10:00 uur Paardrijden

De paarden staan al op je te wachten! Bij
het treintje of voor de receptie. Je kan ook
geschminkt worden of een mooie kleurplaat
kleuren. Muziek erbij altijd gezellig. 

10:00 uur Kids bootcamp 8 t/m 12 jaar
Plaats: Piramide 
Bootcamp is een methode bedacht om
Amerikaanse soldaten te trainen.
Touwtrekken, tijgeren, klimmen, springen,
kruipen, estafettes, balspelen, tikspelen
etc… Doel van onze lessen is om je fitter en
sterker te voelen. Dit alles in de buitenlucht
op je eigen niveau.

11:00 uur Bootcamp 12+
Plaats: Piramide 

In groepsverband werken aan je eigen
lichaam. De training bestaat uit
Intervaltraining, kracht en
uithoudingsvermogen en dat altijd buiten,
in de frisse lucht. 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
Plaats: Kindertheater
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
Plaats: Kindertheater
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. 

20:00 uur Expeditie Robinson 12+
Plaats: Piramide 

Ben jij stressbestendig en heb je altijd al
eens mee willen doen met Expeditie
Robinson? Doe mee, en strijd voor de
overwinning tijdens de proeven! Direct na
deze activiteit is er een kampvuur met
marshmallows. LET OP DIT IS EEN
ACTIVITEIT VOOR 12+ 
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Vrijdag 18 augustus
10:00 uur Snoepknutselen

Plaats: Piramide 
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 Estafette-Spektakel tot 10 jaar
Plaats: Piramide 
Supergave estafettes! Ben je snel of kun je
goed samenwerken?

14:00 uur De Tempel van de Zilveren Gong
10+
Plaats: Kindertheater
Lukt het jou om de tempel van de zilveren
gong te betreden zonder dat je gepakt wordt
door de boze tempelgeesten?

19:00 uur Pinky en Duimpy
Plaats: Kinderboerderij 
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

20:30 uur De Grote Pak Je Moment Spelshow
10+
Plaats: Piramide 
Pak je moment tijdens deze doldwaze snelle
spelshow waarin jij met je team strijd voor
de overwinning! Doe gezellig mee en leer
leeftijdsgenoten kennen!  

DIT IS EEN 10+ ACTIVITEIT!! 

Zaterdag 19 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
Plaats: Piramide 
Een gezellige bingo met mooie prijzen en
geldrondes. 

Zondag 20 augustus
09:30 uur Kerkdienst

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


