Recreatieprogramma
Week 32

3 t/m 9 augustus

WELKOM ALLEMAAL!
De vakantie is weer volop aan de gang.
De kinderen rennen overal op de
camping, de ouders doen een lekker
bakkie koffie en opa & oma lopen met
de hond. Maar wat is dat nou, ik zie
clowns, acrobaten, goochelaars &
allerlei vrolijke mensen. Het is circus
dag op de camping. Wil jij ook wel eens
weten wat er allemaal aan de hand is.
Kom dan zondag naar het
kinderparadijs en doe mee met de
gekte. Misschien krijg je dan wel een
echt circus diploma.
Fijne vakantie en tot snel!
Het Recreatieteam

21:00 uur

Bingo!
Vandaag bingo voor jong en
oud. Vanaf 10 personen word
er al een bingo gespeelt.
€2,- per kaart.

Zondag 4 augustus
09:30 uur

Treintje
Tsuh Tsuh Wah....We gaan
beginnen!!!Ga met de trein
mee!.

10:00 uur

Let’s dance
Begin je dag goed en kom met
ons dansen en swingen tot je
niet meer stil kunt staan!

10:30 uur

Knutselen
Vandaag laten we onze
fantasie weer de volle gang
gaan. Kom en doe met ons
mee!

Zaterdag 3 augustus
09:30 uur

Treintje

14:00 uur

Weten jullie goed samen te
werken en naar de overkant te
komen? Maar let op en val niet
om!

Tsuh Tsuh Wah....We gaan
beginnen!!! Ga met de trein
mee!.

10:00 uur

Let’s dance
Begin je dag fris en fruitig met
een paar dansjes.

10:30 uur

17:00 uur

Knutselen
Kom jij ook even laten zien hoe
creatief je bent?

14:00 uur

Het grote ruilspel
Van een paperclip naar een
aardappel naar een schoen
naar een badminton naar
misschien wel een TV!!

18:30 uur

Treintje
We halen je op, ga met ons
mee naar het kindertheater!.
Wij zijn er klaar voor..

19:00 uur

Bibi & Ziza Theatershow
Wauwie, wauwie wat zullen
Bibi & Ziza vandaag weer
beleven? Kom jij ook kijken?

Tweeling parcours

Theaterdiner met Bibi &
Ziza
Houd jij ook zo van
frietjes? Geef je dan
vandaag voor 15:00 op bij
de receptie voor €5,- p.p
en kom frietjes eten met
Bibi & Ziza!

18:30 uur Treintje
We halen je op, ga met ons
mee naar het kindertheater!.
Wij zijn er klaar voor..

20:30 uur

Kinder bingo
Een bingo die net iets anders
gaat dan normaal. Onze bingo
is helemaal gratis & je blijft niet
op je kont zitten. Dus doe je
renschoenen aan en luister
goed naar welk voorwerp je
moet halen!

Maandag 5 augustus
09:30 uur

Treintje
Tsuh Tsuh Wah....We gaan
beginnen!!!Ga met de trein
mee!.

10:00 uur

Let’s dance
Goede morgen iedereen,
schud jij jezelf even lekker
wakker met onze vrolijke
ochtend muziek!

10:30 uur

Knutselen
Oranje, paars, groen, geel of
toch rood. Alle kleuren worden
weer gebruikt vandaag!

14:00 uur

Het ABC zoek spel
Hmm eerst een Appel & dan
een Brood, daarna misschien
wel een caravan!

17:00

18:30 uur

Theaterdiner met Bibi &
Ziza
Houd jij ook zo van
frietjes? Geef je dan
vandaag voor 15:00 op bij
de receptie voor €5,- p.p
en kom frietjes eten met
Bibi & Ziza!

Treintje
We halen je op, ga met ons
mee naar het kindertheater!.
Wij zijn er klaar voor..

19:00 uur

Bibi & Ziza Theatershow
Ik ben Ziza, Ik ben Ziza,
Maar jij bent toch Bibi? Maar jij
bent toch Bibi?
Nou praat me niet na! Nou
praat me niet na!!

20:30 uur

Dinsdag 6 augustus
Circusdag!
09:30 uur Treintje
Tsuh Tsuh Wah....We halen je
op met de trein, ga met ons
mee!.

10:00 uur Let’s show does moves!
Echte circus artiesten moeten
zich goed rekken en strekken!
Been omhoog & kont naar
achteren, rug recht en
schouders op.

10:30 uur Knutselen
Helpen jullie ons om een echte
circustent te creëren. Wij tover
het kinderparadijs helemaal
om!

14:00 uur Circus les
Heb jij altijd als eens in een
circus willen werken? Wil jij wel
eens weten hoe een circus er
achter de schermen uitziet?
Kom dan vanmiddag naar het
kinderparadijs!

Inschrijven bij het
kinderparadijs!
(deelname is gratis)

18:30 uur Treintje
We halen je op, ga met ons
mee naar het circus!
Wij zijn er klaar voor..

De tikkende waterballon
10….. 9….. 8….. 7….. 6…..
5….. 4….. 3… 2…1………
Snel, gooi! Hij is voor jou! Nee
jij! Aaaaaa

19:00 uur Optreden Circus Bolalou
Vanavond treed er een echt
circus op bij de Duinhoeve. Wil
jij hier ook bij zijn? Koop dan
snel een kaartje!

Woensdag 7 augustus

Donderdag 8 augustus
09:30 uur

09:30 uur

Tsuh Tsuh Wah....We gaan
beginnen!!!Ga met de trein
mee!.

10:00 uur

10:30 uur

17:00

Pizza eten!
Schrijf je vandaag voor
15:00 in op de receptie
voor maar €7,50 p.p (excl.
drinken) en eet samen
met het animatieteam
zoveel pizza’s als je maar
op kan!

18:30 uur Treintje
We halen je op, ga met ons
mee naar het kindertheater!.
Wij zijn er klaar voor..

19:00 uur

Bibi & Ziza Theatershow
Doe eens gek, doe eens raar.
Wow de show gaat beginnen,
zit jij al helemaal klaar?

20:30 uur

10:30 uur

Weerwolven van
wakkerdam 10+
Ssttt. Snel, slaap. De wolven
worden langzaam wakker. Zit
heel stil en kijk stiekem door je
vingers en misschien overtuig
jij de burgers dat jij veilig bent.

Knutselen
Elke dag weer iets nieuws, elke
dag weer totaal iets anders!
Wat denk jij dat vandaag
geknutseld gaat worden?

14:00 uur

Ballonnen vervoer
Weten jullie de ballon van A
naar B te brengen zonder je
handen te gebruiken? Pas op
dat je hem niet laat vallen!

Levend kwartet
Een schoen daar, en daarzo
nog een, en zij hebben er ook
eentje. Maar he waar is die
laatste nou?

Let’s dance
Begin je dag fris en fruitig met
een paar dansjes.

Knutselen
Houd jij van kleuren? En doe je
dat dan met stiften of liever met
potloden? Bij ons mag het
allemaal.

14:00 uur

10:00 uur

Let’s dance
Begin je dag fris en fruitig met
een paar dansjes.

Treintje
Tsuh Tsuh Wah....We gaan
beginnen!!!Ga met de trein
mee!.

Treintje

18:30 uur

Treintje
We halen je op, ga met ons
mee naar het kindertheater!.
Wij zijn er klaar voor..

19:00 uur

Bibi & Ziza Theatershow
Wow, vandaag is ons
slaapfeestje! Dat is cool, maar
hoe werkt dat? Slaap ik dan bij
jou of jij bij mij?

20:30 uur

DISCO TIME!
Kom feesten bij het
kinderparadijs! Dans, swing,
doe een spelletje of maak een
tekening. Op de donderdag
avond mag het allemaal!!

Vrijdag 9 augustus
Het animatieteam is vrij
vandaag.
Vanaf morgen zijn we er
weer, klaar om te dansen
en te springen!

