Animatieprogramma

VAKANTIEPARK DE DELFTSE HOUT 2021

zondag 11 juli 2021

zaterdag 10 juli 2021

10:00-11:30 uur

4-12 jaar

Mysterie van DelftseHout

Ochtend Fit!

Tijdens het opruimen vinden ze een speciaal boek… Zal dit
goedkomen? Of zal het mysterie niet opgelost worden..???

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

Fopbal

4-12 jaar

KidsClub

We gaan Fopbal spelen! Super leuk! Doe jij met ons mee?

15:30-16:00 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!
18:50-19:15 uur

Pret Parade

4-12 jaar

Over de Camping

We gaan weer dansend naar de KidsClub. Dan lopen we samen
naar de KidsClub toe voor Magische Avonturen Show van 19.15
uur.
Wacht jij ook bij de PretParade Haltes?
19:15-19:45 uur

Magische avonturen Show

4-12 jaar

KidsClub

Het is weer tijd voor de Magische Avonturen Show! Neem je
knuffel mee en kom kijken wat er staat te gebeuren!

14:00-15:30 uur

Iedereen

Welkomstmiddag

KidsClub

Kom kennis maken met het animatie team! Je kan geschminkt
worden, een leuke kleurplaat maken en spelletjes spelen!

18:50-19:15 uur

Pret Parade

20:30-21:30 uur

Karaoke

4-12 jaar

Over de Camping

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

4-12 jaar

KidsClub

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

20:30-21:30 uur

Weerwolven

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, want het is tijd voor de mini disco!
Loop gezellig achter de PretParade aan!

Mini Disco

Iedereen

7-12 jaar

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!
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VAKANTIEPARK DE DELFTSE HOUT 2021

dinsdag 13 juli 2021

maandag 12 juli 2021
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!

14:00-16:00 uur

Van appel tot ei

7-12 jaar

KidsClub

Van het animatieteam krijg jij iets heel kleins.. Kan jij het ruilen
voor iets heel groots?

14:00-15:00 uur

Crazy Tour

4-12 jaar

Kidsclub

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

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!

10:30-11:30 uur

The Brave Run

7+

KidsClub

Jullie worden in stoere groepen verdeeld en samen gaan jullie
“The Brave Run.” overleven. Op het terrein van de DelftseHout
gaan jullie opdrachten uitvoeren.
14:00-16:00 uur

Stadsboerderij BuytenDelft

5-12 jaar

Stadsboederij

Gaan jullie met ons mee naar de boerderij? We gaan bootjes
maken! En houden een bootjesrace door de Waterspeeltuin!
Vergeet je toestemmings formulier niet!

15:00-16:00 uur

Wie ben ik?

6+

KidsClub

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!
18:50-19:15 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.
Wacht jij ook bij de PretParade Haltes?
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!
20:30-21:30 uur

Avond wandeling

16:00-17:00 uur

Aerial Yoga!

4-12 jaar

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!
18:50-19:15 uur

Pret Parade

4-12 jaar

Over de Camping

Dans en zing lekker mee achter de Pret Parade! Voor 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

4-12 jaar

KidsClub

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

4-12 jaar

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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VAKANTIEPARK DE DELFTSE HOUT 2021

woensdag 14 juli 2021

donderdag 15 juli 2021
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?

10:30-11:30 uur

7+

Kickbal

KidsClub

We gaan een soort honkbal spelen, maar dan even anders! Doe
je sportieve schoenen aan! En doe gezellig mee!

14:00-16:00 uur

Buytendelft Show

5-12 jaar

Stadsboederij

Kom deze speciale show bekijken op Stadsboederij BuytenDelft!
We verzamelen om 14:00 uur en lopen samen naar de boederij!
De show begint om 14:30 uur
Vergeet je toestemmings formulier niet!
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?

18:50-19:15 uur

Pret Parade

4-12 jaar

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 Minidisco
Wacht jij ook bij de PretParade Haltes?

14:00-15:00 uur

Speurtocht

4-12 jaar

KidsClub

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

15:00-16:00 uur

Zwemmen met animatie

4-12 jaar

Zwembad

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

Pret Parade

19:15-19:45 uur

Mini Disco

19:15-19:45 uur

20:30-22:00 uur

Escape Room!

20:30-22:00 uur

7-12 jaar

KidsClub

Het animatieteam heeft een spannend escape room spel
gemaakt! Wie lukt het om zo snel mogelijk eruit te komen?
Voor deze activiteit moet je je aanmelden!

4-12 jaar

Over de Camping

4-12 jaar

KidsClub

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

Hunted

KidsClub

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

Het is weer tijd om samen met met onze vrienden naar voren
te lopen, zwaai jij alvast naar Zipp. Wacht bij de haltes en dan
lopen we richting de KidsClub voor de Magische Avonturen
Wacht jij ook bij de PretParade Haltes?

Magische avonturen Show

4-12 jaar

7-12 jaar

KidsClub

Kun jij het animatieteam vinden? Ze verstoppen zich op de
onmogelijke plekken! Laat zien dat jij een echte speurneus
bent!

Animatieprogramma Delftse Hout 2021

