Animatieprogramma

VAKANTIEPARK DE DELFTSE HOUT 2021

zondag 2 mei 2021

zaterdag 1 mei 2021
14:00-15:30 uur

Welkomstmiddag

Iedereen

KidsClub

Kom kennis maken met het animatie team! Je kan geschminkt
worden, een leuke kleurplaat maken en spelletjes spelen!
Misschien komt Zipp ook nog even langs.

19:00-19:15 uur

Pret Parade

4-12 jaar

Over de Camping

We gaan weer dansend naar de KidsClub, sta jij ook te
wachten? Dan lopen we samen naar de KidsClub toe voor mini
disco van 19.15 uur.

19:15-19:45 uur

Mini Disco

4-12 jaar

KidsClub

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

20:30-21:30 uur

Smokkelspel

7+

KidsClub

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

10:00-11:30 uur

Ochtend Fit!

4-12 jaar

KidsClub

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

Limonade Pong

4-12 jaar

KidsClub

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

15:00-16:00 uur

Zeeslag

6-12 jaar

KidsClub

Ben jij een echte speurneus? En hou jij van een uitdaging??
Kom snel meespelen met zeeslag!

19:00-19:15 uur

Pret Parade

4-12 jaar

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. Jij loopt toch ook met de Pret
Parade mee?
19:15-19:45 uur

Magische avonturen Show

4-12 jaar

KidsClub

Gaat Fred weer rare dingen doen? Of gaat Misty allemaal rare
dingen doen! Kom het zien tijdens de Magische Avonturen
Show!
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dinsdag 4 mei 2021

maandag 3 mei 2021
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

Meet en Greet

Iedereen

KidsClub

Wil jij met Missty, Buddy, Zipp of een ander karakter op de
foto? Dat kan nu!! Ze staan bij de KidsClub op je te wachten!

19:00-19:15 uur

Pret Parade

4-12 jaar

Over de Camping

Dans, zing en doe lekker mee achter de Pret Parade aan! Zipp
staat er weer helemaal klaar voor! De magische avontuur
Show staat al op ons te wachten om 19:15 uur in de KidsClub!

10:00-11:30 uur

Knutseltijd!

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

Landenrace

4-12 jaar

KidsClub

Hoeveel weet jij over een land? Test je kennis, en wie weet ben
jij diegene die het meeste weet over de landen!

14:00-15:00 uur

Verschillende Tikspellen

4-12 jaar

KidsClub

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

18:45-19:00 uur

Pret Parade

4-12 jaar

Over de Camping

Zijn jullie weer klaar voor een nieuw avontuur? Ja? Ga dan snel
opzoek waar Zipp rijdt! Kun jij hen al vinden??
We starten eerder vanwege dodenherdenking!

19:15-19:45 uur

Magische avonturen Show

4-12 jaar

KidsClub

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

19:00-19:30 uur

Magische avonturen Show

4-12 jaar

KidsClub

Wat zal er vanavond gebeuren in de show? Loop mee met de
Pret Parade en kom kijken in de KidsClub! We starten eerder
vanwege de dodenherdenking!
We starten eerder vanwege dodenherdenking!

20:30-21:30 uur

Breek de records

7-12 jaar

KidsClub

Er zijn allemaal opdrachten, ben jij diegene die er het beste in
is! Laat het ons zien!

19:45-20:00 uur

Dodenherdenking

Iedereen

KidsClub

We gaan met zijn allen twee minuten stil zijn om de slachtoffers
uit de tweede wereldoorlog te herdenken. Hierdoor zal de show
om 19.00 uur beginnen i.p.v. 19.15 uur.

20:30-22:00 uur

Filmavond

6-12 jaar

KidsClub

We gaan de Kidsclub vanavond opbouwen tot bioscoop! Kom jij
ook gezellig kijken? We verklappen nog niet welke film!
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woensdag 5 mei 2021
10:00-11:30 uur

Knutseltijd!

donderdag 6 mei 2021
4-12 jaar

Kidsclub

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

14:00-15:30 uur

Buiten Spelletjes

4-12 jaar

KidsClub

Het Animatieteam is buiten te vinden, we gaan allemaal leuke
spelletjes spelen! Kom jij ook meedoen?

19:00-19:15 uur

Pret Parade

4-12 jaar

Over de Camping

We gaan weer dansend naar de Kidsclub, sta jij op Zipp te
wachten? Huppel dan samen mee naar de Kidsclub voor de
Show van 19.15 uur.

19:15-19:45 uur

Magische avonturen Show

4-12 jaar

KidsClub

Ook zo zin in het nieuw avontuur tijdens de Magische
Avonturen show?? Kom snel kijken!!

20:30-21:30 uur

Mega Disco

5-12 jaar

KidsClub

Wauw! We hebben een mega disco! Kom gezellig dansen in de
Kidsclub! We hebben ook een thema! Dat hangt bij de
kidsclub!

10:00-11:30 uur

Knutseltijd!

4-12 jaar

Kidsclub

Heb jij zin om weer te komen knutselen??? Kom gezellig en
neem je vriend of vriendinnetje mee!

14:00-15:00 uur

Gevangenis Trefbal

4-8 jaar

KidsClub

We spelen een speciale vorm van Trefbal! Kom je gezellig mee
doen?

15:00-16:00 uur

Dansworkshop

4-12 jaar

KidsClub

Wil jij alle dansjes leren wat het animatieteam altijd danst! Pak
nu je kans en doe gezellig mee! En dan kan jij straks alle
dansjes dansen!

19:00-19:15 uur

Pret Parade

4-12 jaar

Over de Camping

Hup eet snel je eten op eten, want het is weer tijd voor de
minidisco! Trek je dansschoenen aan en we gaan dansen!!

19:15-19:45 uur

Mini Disco

4-12 jaar

KidsClub

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

20:30-21:30 uur

ABC Challenge

6-12 jaar

KidsClub

A,b,c,d,e…..... Ken jij alle letters van het alfabet? Kom gezellig
meedoen met dit knotsgekke spel!
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