Animatieprogramma

VAKANTIEPARK DE DELFTSE HOUT 2022

zaterdag 4 juni 2022

vrijdag 3 juni 2022

10:00-11:30 uur

4-12 jaar

Fred en Sky

Knutseltijd!

Tijdens deze week beleven Fred en Sky echte stoere manenn
dingen! Maar gaat dat wel goed komen samen?

De zon die schijnt, het is weer een nieuwe dag! Dat betekent
dat we weer gaan knutselen!

Kidsclub

Themaweek!!
10:30-11:30 uur

Van appel tot ei

7-12 jaar

KidsClub

Van het animatieteam krijg jij iets heel kleins.. Kan jij het ruilen
voor iets heel groots?

14:00-15:00 uur

Colour Game

4-12 jaar

KidsClub

Ben jij goed in Kleuren? Dan is dit spel echt wel wat voor jou!
Kom je gezellig mee doen met de Colour Game?

15:00-16:00 uur

30 seconds

7+

KidsClub

In 30 seconde zoveel mogelijk dingen proberen te raden.. Gaat
jouw dat lukken?

18:50-19:15 uur

Pret Parade

Iedereen

Over de Camping

We gaan weer dansend naar de KidsClub. Dan lopen we samen
naar de KidsClub toe voor Magische Avonturen Show van 19.15
uur.
Wacht jij ook bij de PretParade Haltes?
19:15-19:45 uur

Magische avonturen Show

Iedereen

KidsClub

Het is weer tijd voor de Magische Avonturen Show! Neem je
knuffel mee en kom kijken wat er staat te gebeuren!

20:30-21:30 uur

Smokkelspel

18:50-19:15 uur

Pret Parade

Iedereen

Over de Camping

Neem je kusje mee voor Zipp! Om deze naar hem toe te blazen
straks! We lopen samen naar de KidsClub voor de Magische
Avonturen show van 19.15 uur.
Wacht jij ook bij de PretParade Haltes?
19:15-19:45 uur

Magische avonturen Show

Iedereen

KidsClub

Gaat Fred weer rare dingen doen? Of gaan onze vrienden
allemaal rare dingen doen! Kom het zien tijdens de Magische
Avonturen Show!
7+

KidsClub

Doe mee en probeer de douane te ontvluchten! Smokkel zoveel
mogelijk goud naar de goudverzamelaars en win het spel!

20:30-21:30 uur

Mega Disco

6+

KidsClub

Wauw! We hebben een mega disco! Kom gezellig dansen in de
Kidsclub!
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VAKANTIEPARK DE DELFTSE HOUT 2022

maandag 6 juni 2022

zondag 5 juni 2022

10:00-11:30 uur

Ochtend Fit!

Iedereen

KidsClub

Ben jij nog niet helemaal wakker! We gaan vandaag lekker
ochtendfit doen! Trek je sportkleding aan en doe gezellig mee!

10:00-11:30 uur

Knutseltijd!

4-12 jaar

Kidsclub

Eet snel je eten op, want wij zitten al te wachten in de KidsClub
om gezellig te gaan knutselen!

14:00-15:00 uur

Levend Ganzenbord

4-12 jaar

KidsClub

Wij gaan levend Ganzenbord spelen!! Kom jij met ons mee
doen???

15:00-16:00 uur

14:00-15:00 uur

Crazy 88

Zorg ervoor dat je binnen de tijd zoveel mogelijk opdrachten
vervult. Wie gaat de meeste punten halen?

15:00-16:00 uur

Stoelendans

KidsClub

Limonade pong! Hoe leuk is dat! Kom gezellig naar de KidsClub
en doe gezellig met ons mee!

18:50-19:15 uur

Pret Parade

Iedereen

Over de Camping

Gaan jullie mee met ons, want het is tijd voor de Magische
Avonturen Disco! Loop gezellig achter de PretParade aan!
Wacht jij ook bij de PretParade Haltes?
19:45-20:00 uur

Magische Avonturen Disco

Iedereen

KidsClub

Trek je dansschoenen aan en kom ook gezellig dansen op de
leukste muziek!

20:30-21:30 uur

Weerwolven

4-12 jaar

KidsClub

Er draait muziek en als de muziek stopt, moet je zo snel
mogelijk op een stoel zitten. Wie is er sneller dan het
animatieteam?
6+

Limonade Pong

7+

KidsClub

7+

KidsClub

Kom jij meedoen met het spel Weerwolven? Het is een
spannend en superleuk spel! Weet jij wie de Weerwolf is?
Voor deze activiteit moet je je aanmelden!
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