Animatie programma
Week: Za 27/04 – Do 02/05
Zaterdag
27 april
10:00
–
12:00

Zondag
28 april

Maandag
29 april

Dinsdag
30 april

Woensdag
1 mei

Donderdag
2 mei

Kids club: Knutseltijd!
Maak je eigen
dierenmasker!

Tekenles kinderen!
Schrijf je in bij de
animatie voor deze
leuke les striptekenen!

Kids club: Knutseltijd!
Kies jij voor een coole
ridder helm of een
mooie prinsessenhoed?

Tekenles kinderen!
Schrijf je in bij de
animatie voor deze
leuke les striptekenen!
Stadsboerderij
Buytendelft!
Ga met ons mee naar
de stadsboerderij en
bewonder alle leuke
dieren!
Begeleiding van
ouder/verzorger
verplicht

Kids club: Knutsteltijd!
Je kan je eigen toffe
indianentooi maken,
net zo één als Tipy!

Kat en muis
Welkomstparty!
14:00
Levend tafelvoetbal!
Kan jij als kat alle
Kom kennis maken met
–
Voor de hele familie!
staarten van de muizen
15:00 het animatie team! Als
Probeer
in het doel van
afpakken?

15:00
–
16:00

je wilt, kan je ook
geschminkt worden,
een mooie kleurplaat
maken of een spelletje
spelen!

19:00
–
19:30

de tegenpartij te
scoren, maar pas op: je
mag je niet
verplaatsen!

Theater
Ga je mee op avontuur
met Tipy en Flora?

Minidisco
19:30
Lekker dansen met het
–
animatieteam, dans je
20:00
ook mee?

20:00
–
21:30

Bordspelletjes
We halen alle spelletjes
tevoorschijn en spelen
maar!

Kinder-Koningsdisco!
Kom dansen en samen
met het animatieteam
Koningsdag vieren!

Minidisco
Kom gezellig samen
dansen met Tipy en
Flora!

Fop-bal
Buiten spel; wie vangt
de bal, of wie vangt
hem juist niet?
Moordenaartje
Pas op dat jij geen
knipoog van de
moordenaar krijgt!
Theater
Ga je mee op avontuur
met Tipy en Flora?

Minidisco
Lekker dansen met het
animatieteam, dans je
ook mee?
Tekenles volwassenen
Wilt u ook leren
portrettekenen? Schrijf
u in bij de animatie!

Minidisco
Kom gezellig samen
dansen met Tipy en
Flora!

Oefenen voor “Delftse
Hout Got Talent!”
Laat zien wat
jouw/jullie act of
optreden is en dan
maken wij een super
mooie show voor
vanavond!
Theater
Ga je mee op avontuur
met Tipy en Flora?

Minidisco
Lekker dansen met het
animatieteam, dans je
ook mee?

Minidisco
Kom gezellig samen
dansen met Tipy en
Flora!

Tekenles volwassenen
Wilt u ook leren
portrettekenen? Schrijf
u in bij de animatie!

“Delftse Hout Got
Talent!”
Iedereen mag iets
bijzonders laten zien!

