Animatieprogramma

VAKANTIEPARK DE DELFTSE HOUT 2022

zondag 10 juli 2022

zaterdag 9 juli 2022

10:00-11:30 uur

Iedereen

Het Mysterie van Vermeer

Ochtend Fit!

Ken jij Johannes Vermeer? Dat is een bekende schilder uit
Delft. Maar wat zal er deze week gebeuren?

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

KidsClub

Themaweek!!
14:00-15:00 uur

Mini Games!

4-8 jaar

KidsClub

WAUW!! We hebben allemaal mini games!! Kom jij ook gezellig
allemaal kleine spelletjes spelen???

15:00-16:00 uur

Colour Game

7+

KidsClub

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

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 vanaf
19:15 uur.
Wacht jij ook bij de PretParade Haltes?
09:00-10:00 uur

Volwassen Aerial Yoga

Volwassenen

Familieveld

Womanhood Studio geeft een speciale les in Aerial Yoga. Voor
deze activiteit moet je je extern aanmelden!

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!

Voor deze activeit moet je je extern aanmelden!
14:00-15:30 uur

Iedereen

Welkomstmiddag

KidsClub

Komen jullie kennismaken met het animatieteam! Je kan
geschminkt worden, een leuke kleurplaat maken en spelletjes
spelen!
18:50-19:15 uur

Pret Parade

20:30-21:30 uur

Karaoke

Iedereen

Over de Camping

Wacht jij ook bij de PretParade Haltes?
19:15-19:45 uur

Iedereen

KidsClub

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

20:30-21:30 uur

30 seconds

KidsClub

Durf jij de microfoon te pakken en mee te zingen met de
leukste muziek? Kom jij gezellig meezingen met de leukste
karaoke muziek?!

Gaan jullie mee met ons? Het is tijd voor de Magische
Avonturen Disco! Loop gezellig achter de PretParade aan!

Magische Avonturen Disco

Iedereen

7+

KidsClub

In 30 seconden zoveel mogelijk dingen proberen te raden..
Gaat jou dat lukken?
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dinsdag 12 juli 2022

maandag 11 juli 2022
10:00-11:30 uur

Knutseltijd!

4-12 jaar

Kidsclub

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

14:00-15:00 uur

Sprookjesspeurtocht

4-6 jaar

KidsClub

Kan jij de verdwenen sprookjesfiguren terug vinden? Kom met
ze allen en luister goed naar het verhaal!

15:00-16:00 uur

Crazy Tour

6+

Kidsclub

Er gebeurt iets geks op het park, kan jij ontdekken wat er voor
geks gebeurt? Kom dan mee doen met de Crazy Tour!

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!
20:00 - 22:00 uur

Creatief met Gonny

10:00-11:30 uur

Knutseltijd!

20:30-21:30 uur

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

Verschillende Tikspellen

4-8 jaar

KidsClub

Leuke en verschillende tik spellen! Kom jij gezellig met ons mee
doen?

15:00-16:00 uur

Landenrace

7+

KidsClub

Weet jij welke vlag bij welk land hoort? Kom het ons laten zien
en test je kennis!

18:50-19:15 uur

Pret Parade

Iedereen

Over de Camping

Dans en zing lekker mee achter de Pret Parade! De Magische
Avontuur Show staat al op ons te wachten om 19:15 uur in de
KidsClub!
Wacht jij ook bij de PretParade Haltes?
19:15-19:45 uur

Magische Avonturen Show

Iedereen

KidsClub

Wat voor spannends gaat er vanavond gebeuren tijdens de
Magische Avonturen Show? Kom jij gezellig kijken?

6+

KidsClub

We gaan vandaag Creatief zijn met Gonny Stuut! Wil je mee
doen met deze toffe activiteit? Dan moet je je even aanmelden
bij het animatieteam!
Voor deze activiteit moet je je aanmelden!

Avond wandeling

4-12 jaar

Iedereen

KidsClub

Samen met het animatieteam gaan we een leuke en frisse
wandeling maken! Trek je wandelschoenen aan, en ga gezellig
met ons mee!
Vergeet je toestemmings formulier niet!
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woensdag 13 juli 2022
10:00-11:30 uur

Knutseltijd!

donderdag 14 juli 2022
4-12 jaar

Kidsclub

Wat zullen we vandaag gaan maken?? We houden het nog even
spannend! Kom jij ook gezellig knutselen?

14:00-15:00 uur

Woorden-Chaos

7+

KidsClub

Wij hebben een gigantische woordzoeker.. Help jij de woorden
te vinden die in de woordzoeker staan?

15:00-15:30 uur

Voorlees halfuurtje met…..

4-6 jaar

KidsClub

Een van onze vrienden gaat een leuk verhaaltje voorlezen uit
een spannend boek, komen jullie ook gezellig mee luisteren?

15:00-16:00 uur

Zwemmen met animatie

6+

Zwembad

Het animatieteam is in het zwembad! Kom jij ook gezellig
langs??? Als het te druk is in het zwembad, worden er
waterspellen gespeeld bij de KidsClub!
Bij onrustig weer, gaat de activiteit niet door!
18:50-19:15 uur

Pret Parade

19:15-19:45 uur

Iedereen

Over de Camping

Iedereen

KidsClub

Het is weer tijd voor de Magische Avonturen Show! Ben jij er
helemaal klaar voor?

20:30-21:30 uur

Weerwolven

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!

4-12 jaar

Kidsclub

Kloddertje roze hier, en een kloddertje roze daar… Wat gaan we
vandaag weer voor moois maken?

10:30-11:30 uur

Kids Aerial Yoga!

6+

Familieveld

Kom jij gezellig mee doen met Aerial Yoga? Meld je wel aan bij
de KidsClub, want vol is vol! Trek makkelijke kleding aan zonder
knoopjes!!
Voor deze activiteit moet je je aanmelden!
14:00-15:00 uur

Speurtocht

Iedereen

KidsClub

Doe jij mee met onze speurtocht? Neem je speurneus mee,
want die heb je echt nodig!

15:00-15:30 uur

Meet en Greet

Iedereen

KidsClub

Wil jij een van onze helden ontmoeten? Kom dan snel naar de
Meet & Greet!! En ga met ze op de foto of vraag hun
handtekening!

Het is weer tijd voor de PretParade. Wacht bij de haltes en dan
lopen we richting de KidsClub voor de Magische Avonturen
show van 19.15 uur.
Wacht jij ook bij de PretParade Haltes?

Magische Avonturen Show

10:00-11:30 uur

Knutseltijd!

18:50-19:15 uur

Pret Parade

Iedereen

Over de Camping

Voetjes van de grond! Want we gaan weer dansen op de leukste
muziek!! Loop jij ook mee met de PretParade voor de Magische
Avonturen Disco.
Wacht jij ook bij de PretParade Haltes?
19:15-19:45 uur

Magische Avonturen Disco

Iedereen

KidsClub

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

20:30-22:00 uur

Museumrooftocht

Op deze speciale avond worden voor één avond de meest
bekende schilderijen tentoongesteld in de kidsclub! Kan jij de
schilderijen stelen?
Voor deze activiteit moet je je aanmelden!
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6+

KidsClub
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