
Welkomstmiddag KidsClub
Komen jullie kennismaken met het animatieteam! Je kan 

geschminkt worden, een leuke kleurplaat maken en spelletjes 

spelen! 

Pret Parade

Levend Bingo KidsClub
We gaan levend bingo spelen. Ben jij benieuwd wat dit is?? Kom 

snel naar de KidsClub!

Entertainment programma Delftse Hout 2022

18:50-19:15 uur Iedereen

We gaan weer dansend naar de KidsClub. Dan lopen we samen 

naar de KidsClub toe voor Magische Avonturen Show vanaf 

19:15 uur.

19:15-19:45 uur Iedereen

Magische Avonturen Show KidsClub

Over de Camping

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 6-12 jaar

14:00-15:30 uur Iedereen
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zaterdag 13 augustus 2022 zondag 14 augustus 2022

Wacht jij ook bij de PretParade Haltes?

VAKANTIEPARK DE DELFTSE HOUT 2022

14:00-15:00 uur 6+

Levend Kwartet KidsClub
Mag ik van jouw de rode bal? Heb jij als eerst 4 dezelfde spullen 

en heb jij kwartet? Dan ben jij de kwartet koning of koningin!

15:00-16:00 uur 4-8 jaar

Levend twister KidsClub
Rechterhand op blauw!! Doe je neus op groen!! We spelen 

vanmiddag Levend Twister! Doe je mee?!

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!

Olympische Spelen Ochtend Fit! KidsClub
10:00-11:30 uur Iedereen

De Olympische spelen staan voor de deur voor onze vrienden, 

maar er gaat iets mis.. Kom kijken tijdens de Magische 

Avonturen Show!
Themaweek!!

Ben jij nog niet helemaal wakker? We gaan vandaag lekker 

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

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 Iedereen

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

leukste muziek!

20:30-21:30 uur 6+

Mega Disco KidsClub
Wauw! We hebben een mega disco! Kom gezellig dansen in de 

Kidsclub! 

09:00-10:00 uur Volwassenen

Volwassen Aerial Yoga Familieveld



Gaat Fred weer rare dingen doen? Of gaan onze vrienden 

allemaal rare dingen doen! Kom het zien tijdens de Magische 

Avonturen Show! 
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maandag 15 augustus 2022 dinsdag 16 augustus 2022

KidsClub
Een half uurtje speciaal voor de allerkleinsten! We gaan dansen, 

verhaaltjes vertellen en leuke spelletjes spelen.

15:00-15:30 uur

Knutseltijd! Kidsclub
10:00-11:30 uur

4-6 jaar

Peuterpret

4-12 jaar

10:00-11:30 uur 4-12 jaar 15:30-16:00 uur Iedereen

Foto Speurtocht KidsClub Magische Avonturen Show KidsClub
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Knutseltijd!

20:00 - 22:00 uur

Creatief met Gonny KidsClub
6+

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!

VAKANTIEPARK DE DELFTSE HOUT 2022

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

om gezellig te gaan knutselen!

14:00-15:00 uur 7+

Limonade Quiz KidsClub
Hoe sterk is jouw blaas? En wie houdt het langste op om naar 

de WC te gaan? En kan zich Koning van de Limonade Quiz 

noemen?

Kidsclub Entertainment op bezoek! Op het park
De zon die schijnt, het is weer een nieuwe dag! Dat betekent 

dat we weer gaan knutselen!

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!
Voor deze activiteit moet je je aanmelden!

14:00-15:00 uur 5-8 jaar 18:50-19:15 uur Iedereen

PimPamPet KidsClub Pret Parade Over de Camping
Ken jij veel die beginnen met een A? Test je kennis dan tijdens 

PimPamPet! 

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?

15:00-16:00 uur 4-12 jaar 19:15-19:45 uur Iedereen

Weet jij de geheime plekjes te vinden op Vakantiepark 

Delftsehout?? Neem je speurneus mee! 

Wat voor spannends gaat er vanavond gebeuren tijdens de 

Magische Avonturen Show? Kom jij gezellig kijken?

18:50-19:15 uur Iedereen 20:30-21:30 uur Iedereen

Pret Parade Over de Camping Show: Oriënt Express KidsClub
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. 

Het entertainment team heeft een show vol muziek klaar staan, 

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

Wacht jij ook bij de PretParade Haltes?

19:15-19:45 uur Iedereen

Magische Avonturen Show KidsClub
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14:00-15:00 uur 7+ 10:30-11:30 uur 6+

Wat zullen we vandaag gaan maken?? We houden het nog even 

spannend! Kom jij ook gezellig knutselen?

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

vandaag weer voor moois maken?

Knutseltijd! Kidsclub

VAKANTIEPARK DE DELFTSE HOUT 2022

woensdag 17 augustus 2022 donderdag 18 augustus 2022
10:00-11:30 uur 4-12 jaar 10:00-11:30 uur 4-12 jaar

Knutseltijd! Kidsclub

Smokkelspel KidsClub Kids Aerial Yoga! Familieveld
Doe mee en probeer de douane te ontvluchten! Smokkel zoveel 

mogelijk goud naar de goudverzamelaars en win het spel!

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 Iedereen

Jeu du Boules Jeu du Boulesbaan
Jeu du Boules is een frans spel. Speel jij dit gezellig met ons 

mee?

15:00-15:30 uur Iedereen

Meet en Greet 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! 

15:00-15:30 uur 4-6 jaar 15:30-16:00 uur 4-12 jaar

Voorlees halfuurtje met….. KidsClub Heel DelftseHout bakt KidsClub
Een van onze vrienden gaat een leuk verhaaltje voorlezen uit 

een spannend boek, komen jullie ook gezellig mee luisteren?

Vandaag ga jij bij jouw eigen tent of caravan jouw heerlijkste 

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

Voor deze activiteit moet je je aanmelden!

15:00-16:00 uur 6+ 18:50-19:15 uur Iedereen

Zwemmen met animatie Zwembad Pret Parade Over de Camping
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!

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.
Bij onrustig weer, gaat de activiteit niet door! Wacht jij ook bij de PretParade Haltes?

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

Pret Parade Over de Camping Magische Avonturen Disco 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.

Trek je dansschoenen aan en kom ook gezellig dansen op de 

leukste muziek!

Wacht jij ook bij de PretParade Haltes?

KidsClub

Magische Avonturen Show KidsClub Levend Stratego KidsClub
Het is weer tijd voor de Magische Avonturen Show! Ben jij er 

helemaal klaar voor?

We gaan een super spannend spel spelen! Levend stratego! 

Kom jij met ons mee doen? Trek goede schoenen aan!

Beeldhouden met José
20:00-22:00 uur 10+/Volwassenen

Vanavond kun je gezellig onder de Aerial Yoga beeldhouden! 

Kom gezellig langs en neem je eigen stoel mee! 

Neem je eigen stoel mee! 

19:15-19:45 uur Iedereen 20:30-21:30 uur 7-12 jaar
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