
 

Recreatieprogramma 

 

Week 30 

20 juli t/m 26 juli 



 

WELKOM ALLEMAAL! 
 

De zomervakantie is weer van start! 
Deze vakantie zit weer vol met dansen, 

spelen, knutselen en nog veel meer. 
Elke dag beginnen we met een gezellig 
treintje, waarna we lekker gaan dansen 

om iedereen helemaal wakker te 
schudden. Als iedereen dan helemaal 
wakker is gaan we weer de mooiste 

dingen knutselen en zijn wij klaar voor 
een dag vol spelen & theater. 

Heb jij er net zoveel zin in als ons? 
Kom dan snel een kijkje nemen in het 

kinderparadijs! 
 

Fijne vakantie en tot snel! 
Het Recreatieteam 

 

Zaterdag 20 juli 
09:30 uur Treintje 

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

14:00 uur Volleybal 
Doe jij mee met een 
wedstrijdje? Neem iedereen 
mee en laat maar eens zien 
hoe goed jullie zijn!  

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 
Yes! De zomervakantie gaat 
eindelijk beginnen. Bibi & Ziza 
zijn er al helemaal klaar voor! 

21:00 uur Bingo! 
Vandaag bingo voor jong en 
oud. Vanaf 10 personen word 
er al een bingo gespeelt. 
€2,- per kaart. 
 

 

 

Zondag 21 juli 
09:30 uur Treintje 

Tsuh Tsuh Wah....We halen je 
op met de trein, ga met ons 
mee!.  

10:00 uur Let’s dance 
Wakker worden allemaal! Tijd 
voor een paar leuke dansjes. 

10:30 uur Knutselen 
Een knipje hier, wat plak daar. 
Eventjes wat kleur toevoegen 
en dan nog wat glitters… 

14:00 uur Oud Hollandse 
bordspellen 
Weetje wel, die spelletjes die 
opa & oma altijd speelde? Met 
een echt bord en een 
dobbelsteen? Dat doen wij nu 
ook! 

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

19:00 uur Bubbleball Summertour 
Kom vanavond gezellig naar 
het sportveld & neem deel aan 
de bubbleball Summertour. 
Iedereen is welkom: jong, oud, 
flexibel of niet. Doe allemaal 
gezellig mee aan deze leuke 
tour!! 
 
 

Schrijf je in voor de 
Summertour bij het 
kinderparadijs. 
Deelname gratis & voor 
alle leeftijden (dus ook 
ouders). 
 



 

Maandag 22 juli 
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! 

14:00 uur Flessenvoetbal 
Bescherm jou fles en zorg dat 
jij als laatste deelnemer nog in 
het veld aanwezig bent! 
 

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

17:00 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! 

20:30 uur Who’s the man 
Wie denk jij dat het snelste is? 
A of B? En wie is de sterkste 
dan? Weer A of is het deze 
keer wel B? 
 

 

Dinsdag 23 juli  
09:30 uur Treintje 

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

10:00 uur Let’s dance 
Swing die heupen lekker los en 
spring op en neer, maar let op! 
Val maar niet neer.  

10:30 uur Knutselen 
De zomer is er weer! Waar 
denk jij aan als vakantie hoort? 

14:00 uur Boter, kaas en eieren. 
Hoe heb jij het liefst je eieren? 
Gekookt of gebakken? En doe 
je daar dan ook wat boter 
overheen? 

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 
Van links naar rechts, weer 
terug naar links en dan recht 
door. Die Bibi & Ziza kunnen 
ook nooit echt goed stil staan 
he.  

20:30 uur Tien bal 
Weten jullie de bal vaak 
genoeg over te gooien? Ook 
op z’n kop, achterstevoren en 
via de grond? 
 

 

Woensdag 24 juli 
09:30 uur Treintje 

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

14:00 uur  Trefbal 
Ontwijk jij alle ballen die 
worden gegooid? Dan word jij 
misschien wel onze nieuwe 
Duinhoeve trefbal kampioen! 



 

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 kinderparadijs!. 
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 30 Seconds 
Weet jij wat hij nou weer doet? 
Is het een vliegtuig? Is het een 
vogel? Nee ik denk dat het een 
eekhoorn is… 
 

 

 

 

Donderdag 25 juli 
09:30 uur Treintje 

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 Knutselen 
Wat glitter hier en wat meer 
verf daar. Een beetje lijm zodat 
dit blijft plakken & even een 
kleine knip zodat dat eraf gaat.  

14:00 uur De fluistertocht 
Weet jij alle voorwerpen te 
verzamelen zonder te praten? 
Ga dan nu en let op! 
Ben….heel….erg…..stil…. 

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 
Daar gaan ze weer! Je 
favoriete camping vriendjes. 
Weet jij wat ze vandaag 
hebben gedaan? 

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 26 juli 

 

Het animatieteam is vrij 

vandaag. 

Vanaf morgen zijn we er 

weer, klaar om te dansen 

en te springen! 

 


