
 

Recreatieprogramma 

 

Week 31 

27 juli t/m 2 augustus 
 



 

WELKOM ALLEMAAL! 
 

De zomervakantie is weer van start! 
Deze week komt er een echte 

modeontwerper langs op de camping! 
Dus wil jij net zo leren lopen als 

Doutzen Kroes, Ralf Mackenbach of B-
Brave, kom dan donderdag 1 augustus 

naar het kinderparadijs en laat je 
betoveren. Alle andere dagen van deze 

week zijn weer helemaal gevuld met 
spelletjes, dansjes en veel nieuwe 

knutsels. Heb jij er weer net zo veel zin 
in als ons?  

 
Fijne vakantie en tot snel! 

Het Recreatieteam 

 

Zaterdag 27 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 Jubileum spellen 
Vandaag viert de hele camping 
het 50 jaar bestaan. En wij met 
het animatie team hebben iets 
speciaals in petto!! 

17:00 uur Duinhoeve 50 jaar! 
Vandaag bestaat de duinhoeve 
alweer 50 jaar. Kom naar het 
smulhuis en vier met ons alle 
het grote verjaardagsfeest van 
de camping. Er is van alles te 
doen dus kom snel en zie wat 
jij kan doen! IEDEREEN IS 
WELKOM!! 

 
 

 

Zondag 28 juli 
09:30 uur Treintje 

Tjoeke, tjoeke, tuut, tuut. De 
trein gaat weer van start.   

10:00 uur Let’s dance 
Begin je dag fris en fruitig met 
een paar dansjes.  

10:30 uur Knutselen 
Elke dag weer iets nieuws, dan 
een giraffe en dan weer een 
bloem. Weet jij wat het 
vandaag word? Kom maar snel 
kijken.  

14:00 uur Stand in de mand 
Stand in de mand, en de bal is 
vooooorrr…… Snel ren voor 
dat je zelf aan de buurt bent. 

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 
Wat gaat de vakantie toch snel 
he! Wat is jouw favoriete 
herinnering? 

20:30 uur DISCO TIME! 
Kom feesten bij het 
kinderparadijs! Dans, swing, 
doe een spelletje of maak een 
tekening. Op de zondag avond 
mag het allemaal!! 

 

Maandag 29 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 Zweeds loopspel 
Ben jij ooit in zweden geweest? 
Daar spelen ze een heel leuk 
spel. Wil jij weten wat het 
inhoud? Kom dan snel 
meedoen en dan laten we het 
zien! 
 

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! 
 
 

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

20:30 uur Totemroof 
Weet jij alle totems van de 
tegenstander te bemachtigen? 
Let goed op, en zorg dat je niks 
kwijt raakt! 
  

 

Dinsdag 30 juli  
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  Fotoshoot met Magnix 
Wil jij ook op de foto met onze 
grote vriend Magnix? Kom dan 
vanmiddag naar het 
kinderparadijs & neem je 
camera mee! 

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 
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  Vuurvogels! 
Weet jij de veren van de vuur 
vogels te bemachtigen? Maar 
let op, vergeet niet je eigen 
veren te beschermen! 

 

Woensdag 31 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  Mega Mastermind 
Weet jij de juiste combinatie te 
raden? Pak dan snel alle 
kleuren bij elkaar en REN! 



 

17:00 Pannenkoeken eten! 
Schrijf je vandaag voor 
15:00 in op de receptie 
voor maar €5,00 p.p (excl. 
drinken) en eet samen 
met het animatieteam 
zoveel Pannenkoeken 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 Jongens tegen de 
meisjes! 
Wie zijn er sterker? Wie zijn de 
stoerste? Wie is mooier? En 
wie is nou de beste van 
allemaal? De jongens of toch 
de meiden? 
 

 

 

 

Donderdag 1 augustus 

Fashion Day! 
09:30 uur Treintje 

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

10:00 uur Let’s dance 
Goedemorgen modellen! Zijn 
jullie allemaal klaar voor een 
frisse morgen? Kom even 
lekker met ons rekken en 
strekken! 

10:30 uur Knutselen 
Vandaag komt een echte 
modeontwerper langs op de 
camping die met ons echte 
mode gaat creëren.  

14:00 uur Hoe word je een echt 
model? (en meer) 
Kom vandaag naar het 
kinderparadijs waar wij jou alle 
kneepjes van het modellen zijn 
leren. Maar bij de show zullen 
niet alleen modellen nodig 
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 
Wauw een echte 
modeshow op het park! 
Hoe gaat dat dan? Mogen 
wij ook mee doen? 

20:30 Verzamelen Modellen, 
paparazzi & bewaking. 
Doe jij vanavond mee aan onze 
show? Kom dan snel naar het 
kinderparadijs, dan maken we 
je helemaal klaar!  

21:00 uur De Duinhoeve Modeshow 
Het moment waar we allemaal 
op hebben gewacht! De 
Duinhoeve Modeshow. Laat jou 
talenten en kunstwerken zien, 
en WORK IT! 

 

 

Vrijdag 2 augustus 

 

Het animatieteam is vrij 

vandaag. 

Vanaf morgen zijn we er 

weer, klaar om te dansen 

en te springen! 


