
Iedereen

Magische Avonturen Disco KidsClub
Trek je dansschoenen aan en kom ook gezellig dansen op de 

leukste muziek!

Krijg jij de handtekening te pakken van de bekende ster? En 

kom jij langs zijn bodyguard? Laat ons zien hoe slim je bent! 

18:50-19:15 uur Iedereen

Pret Parade Over de Camping
Gaan jullie mee met ons? Het is tijd voor de Magische 

Avonturen Disco! Loop gezellig achter de PretParade aan!

Wacht jij ook bij de PretParade Haltes?

19:15-19:45 uur

Wacht jij ook bij de PretParade Haltes?

19:15-19:45 uur Iedereen

Magische Avonturen Show KidsClub
Het is weer tijd voor de Magische Avonturen Show! Neem je 

knuffel mee en kom kijken wat er staat te gebeuren!

Kom jij gezellig film kijken? Welke film we gaan krijgen hoor je 

bij de Magische Avonturen Show! Neem ook lekker wat drinken 

en eten voor jezelf mee!!

Pret Parade

7+

Sterren Jacht KidsClub

09:00-10:00 uur Volwassenen

Volwassen Aerial Yoga Familieveld
Womanhood Studio geeft een speciale les in Aerial Yoga. Voor 

deze activiteit moet je je extern aanmelden!

Voor deze activeit moet je je extern aanmelden!

18:50-19:15 uur Iedereen

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! 

Love is in the Air
Zullen onze vrienden een echte dokter love worden? We gaan 

het meemaken! 

Themaweek!!

Animatieprogramma

zaterdag 6 augustus 2022 zondag 7 augustus 2022
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10:00-11:30 uur Iedereen

Ben jij nog niet helemaal wakker? We gaan vandaag lekker 

ochtendfit doen! Trek je sportkleding aan en doe gezellig mee! 

14:00-15:00 uur 4-6 jaar

Levend Ganzenbord KidsClub

KidsClub

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

doen??? 

15:00-16:00 uur 6+

Ochtend Fit! 

Videoclip maken KidsClub
Wil jij echt een YouTube ster worden??? We gaan een toffe 

videoclip maken! Doe jij ook gezellig mee?

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.

20:30-21:30 uur

KidsClub Filmavond
20:30-22:30 uur 6+

Animatieprogramma Delftse Hout 2022



Gaat Fred weer rare dingen doen? Of gaan onze vrienden 

allemaal rare dingen doen! Kom het zien tijdens de Magische 

Avonturen Show! 

Het entertainment team heeft een show vol muziek klaar staan, 

neem je stoel mee en kom genieten van de Oriënt Express!

20:00 - 22:00 uur 6+

Creatief met Gonny KidsClub

Wacht jij ook bij de PretParade Haltes?

19:15-19:45 uur Iedereen 20:30-21:30 uur Iedereen

Magische Avonturen Show KidsClub Show: Oriënt Express KidsClub

Kan jij je lach goed in houden, of ben jij een koning in 

improviseren? Laat het ons dan zien! 

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?

18:50-19:15 uur Iedereen 19:15-19:45 uur Iedereen

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. 

Wat voor spannends gaat er vanavond gebeuren tijdens de 

Magische Avonturen Show? Kom jij gezellig kijken?

Voor deze activiteit moet je je aanmelden!

15:00-16:00 uur 7+ 18:50-19:15 uur Iedereen

De Lama's KidsClub Pret Parade Over de Camping

VAKANTIEPARK DE DELFTSE HOUT 2022

Eet snel je eten op, want wij zitten al te wachten in de KidsClub 

om gezellig te gaan knutselen!

10:00-11:30 uur 4-12 jaar 14:00-15:00 uur 7+

Knutseltijd! Kidsclub Crazy 88 KidsClub
De zon die schijnt, het is weer een nieuwe dag! Dat betekent 

dat we weer gaan knutselen!

Zorg ervoor dat je binnen de tijd zoveel mogelijk opdrachten 

vervult. Wie gaat de meeste punten halen?

10:30-11:30 uur

KidsClub Entertainment op bezoek! Op het park
Kom jij deze middag allemaal leuke en sportieve spelletjes 

spelen? Het entertainment team staat op jullie te wachten!

Wil jij nou dat Anouk, Nöemy, Milan, Lotta of Stef bij jouw tent 

of accommodatie op bezoek komen? Geef je dan snel op! 

Wellicht win je een toffe prijs, van gezelligste plaats!

Ben jij een echte speurneus? En hou jij van een uitdaging?? 

Kom snel meespelen met zeeslag! 

Voor deze activiteit moet je je aanmelden!

20:30-21:30 uur

Levend Zeeslag KidsClub
7+

4-12 jaar

14:00-15:00 uur 4-8 jaar 15:30-16:00 uur Iedereen

Pret Parade Over de Camping Magische Avonturen Show KidsClub

Animatieprogramma Delftse Hout 2022

Spelletjes mix

KidsClub
Van het animatieteam krijg jij iets heel kleins.. Kan jij het ruilen 

voor iets heel groots?

Een voetbal, tennisbal, volleybal en trefbal vliegen om de oren! 

Ben je ook benieuwd naar chaosbal? Kom dan snel!

7+ 15:00-16:00 uur

Knutseltijd! Kidsclub
10:00-11:30 uur

4-8 jaar

Van appel tot ei KidsClub Ballen Chaos

Animatieprogramma

maandag 8 augustus 2022 dinsdag 9 augustus 2022

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!



Ben ik een meisje?..Ja! Kan ik vliegen? ..Nee! Ben ik Fred 

Waterpret?.. Ja! Speel het spel mee en raad zo snel mogelijk 

wie je bent!

Het animatieteam heeft een spannende escape room gemaakt! 

Wie lukt het om zo snel mogelijk eruit te komen? 

Voor deze activiteit moet je je aanmelden!

20:00-22:00 uur 10+/Volwassenen 19:15-19:45 uur Iedereen

Animatieprogramma Delftse Hout 2022

KidsClub Escape Room! KidsClub

Beeldhouden met José KidsClub Magische Avonturen Disco KidsClub
Vanavond kun je gezellig onder de Aerial Yoga beeldhouden! 

Kom gezellig langs en neem je eigen stoel mee! 

Trek je dansschoenen aan en kom ook gezellig dansen op de 

leukste muziek!

Wie ben ik?

Neem je eigen stoel mee! 

20:30-21:30 uur 7+ 20:30-22:00 uur 7-12 jaar

19:15-19:45 uur Iedereen 18:50-19:15 uur Iedereen

Magische Avonturen Show KidsClub Pret Parade Over de Camping
Het is weer tijd voor de Magische Avonturen Show! Ben jij er 

helemaal klaar voor?

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?

18:50-19:15 uur Iedereen 15:30-16:00 uur 4-12 jaar

Pret Parade Over de Camping Heel DelftseHout bakt KidsClub
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.

Vandaag ga jij bij jouw eigen tent of caravan jouw heerlijkste 

creatie maken! En wie weet win jij de prijs van beste bakker! 

Wacht jij ook bij de PretParade Haltes? Voor deze activiteit moet je je aanmelden!

15:00-16:00 uur 6+ 15:00-15:30 uur Iedereen

Zwemmen met animatie Zwembad Meet en Greet KidsClub
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!

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! 
Bij onrustig weer, gaat de activiteit niet door!

15:00-15:30 uur 4-6 jaar 14:00-15:00 uur 6+

Voorlees halfuurtje met….. KidsClub Look and find games! KidsClub
Een van onze vrienden gaat een leuk verhaaltje voorlezen uit 

een spannend boek, komen jullie ook gezellig mee luisteren?

Heb jij je speurneus mee op vakantie? Of ben jij een echte 

speurneus! Laat het zien aan ons, want we gaan op speur! 

14:00-15:00 uur 4-6 jaar

Levend Poolen KidsClub Dieren Games KidsClub
Levend Poolen? Heb jij daar wel eens van gehoord? Nee? Beleef 

het nu dan mee! 

Kun jij goed een dier na doen? Hoe loopt een pinguin? Of hoe 

loopt een Giraffe? Of jij zo snel als een leeuw! Doe gezellig met 

ons mee! 

14:00-15:00 uur 7+

Knutseltijd! Kidsclub Kids Aerial Yoga! Familieveld
Wat zullen we vandaag gaan maken?? We houden het nog even 

spannend! Kom jij ook gezellig knutselen?

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!

VAKANTIEPARK DE DELFTSE HOUT 2022

woensdag 10 augustus 2022 donderdag 11 augustus 2022
10:00-11:30 uur 4-12 jaar

Knutseltijd! Kidsclub
Kloddertje roze hier, en een kloddertje roze daar… Wat gaan we 

vandaag weer voor moois maken?

Animatieprogramma
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