Animatieprogramma

VAKANTIEPARK DE DELFTSE HOUT 2020

zondag 26 juli 2020

zaterdag 25 juli 2020

10:00-11:30 uur

4-12 jaar

Dromenstaf

Knutseltijd!

In alle puinhoop vinden Tipy, Flora en Zipp een speciale staf..
Maar waar komt deze staf vandaan? Want alle dromen die ze
hebben komen uit, zal dit goed komen?

De zon die schijnt, het is weer een nieuwe dag! Dat betekent
dat we weer gaan knutselen!

Kidsclub

Themaweek!!
14:00-16:00 uur

Zelf koekjes maken!

4-12 jaar

KidsClub

We gaan vanmiddag zelf koekjes maken! Kom je gezellig naar
de KidsClub, dan gaan we met ze alle koekjes maken!
Voor deze activiteit moet je je aanmelden!
14:00-15:00 uur

Buiten Spelletjes

4-12 jaar

KidsClub

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

14:00-16:00 uur

Welkomstmiddag

4-12 jaar

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 op Tipy
en Flora te wachten? Dan lopen we samen naar de KidsClub
toe voor het Show 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

Selfiestorm

4-12 jaar

KidsClub

We gaan allemaal te gekke selfies maken! Deze komen in een
video op het Youtube en Instagram account van de animatie!
Doe je gezellig mee!

19:00-19:15 uur

Pret Parade

4-12 jaar

Over de Camping

Neem je kusje mee voor Tipy of Flora! Om deze naar hem toe
te blazen straks! We lopen samen naar de KidsClub voor het
show van 19.15 uur. Jij loopt toch ook met de Pret Parade mee?

19:15-19:45 uur

Tipy en Flora 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!

20:00 - 22:00 uur

Beeldhouwen met José

12+

KidsClub

We gaan beeldhouwen met met José! Wat zullen we gaan
maken? Geef je snel op, want er zijn maar beperkt aantal
plaatsen! Deze activiteit is ook leuk voor ouders!

20:30-21:30 uur

Avond wandeling

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!
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Animatieprogramma

VAKANTIEPARK DE DELFTSE HOUT 2020

dinsdag 28 juli 2020

maandag 27 juli 2020
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

Speurtocht

4-12 jaar

KidsClub

We gaan een leuke speurtocht over de camping doen en aan
het einde krijgen jullie een lekkere verrassing!

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?

14:00-16:00 uur

Stadsboerderij BuytenDelft

4-12 jaar

Stadsboederij

Gaan jullie met ons mee naar de boederij? We gaan daar leuke
spelletjes spelen! Verzamelen bij de KidsClub!
Vergeet je toestemmings formulier niet!

14:00-15:00 uur

Just Dance!

7-12 jaar

Kidsclub

Just Dance, wie kent het nou niet… Ben jij goed in dansen? En
wil jij het animatieteam verslaan! Kom maar op en laat het
ons zien!

15:00-16:00 uur

Meet en Greet

Iedereen

KidsClub

Wil jij met Tipy, Flora of Zipp 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! Tipy
en Flora zijn er weer helemaal klaar voor! Het magische
avontuur staat al op ons te wachten om 19:15 uur in de
KidsClub!
19:15-19:45 uur

Tipy en Flora Show

4-12 jaar

KidsClub

Gaat Tipy weer rare dingen doen? Of gaat Flora allemaal rare
dingen doen! Kom het zien tijdens de Tipy en Flora show!

20:30-22:00 uur

Hunted

7-12 jaar

KidsClub

Kun jij uit de handen blijven van het animatie team? Laat het
ons dan zien!

15:00-16:00 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?

19:00-19:15 uur

Pret Parade

4-12 jaar

Over de Camping

Het is weer tijd om samen met Tipy en Flora naar voren te
lopen, zwaai jij alvast naar Zipp. Dan lopen we richting de
KidsClub voor de show van 19.15 uur. Op weg naar een
spannend avontuur!
19:15-19:45 uur

Tipy en Flora Show

4-12 jaar

KidsClub

Ken je de vrolijke indiaan Tipy, zijn vriendinnetje Flora en die
gekke Zipp de Bij? Kom snel kijken wat voor avontuur ze gaan
beleven.

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!

20:00 - 22:00 uur

Creatief met Gonny

5-12 jaar

KidsClub

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!
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VAKANTIEPARK DE DELFTSE HOUT 2020

woensdag 29 juli 2020
10:00-11:30 uur

Knutseltijd!

donderdag 30 juli 2020
4-12 jaar

Kidsclub

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

14:00-15:00 uur

Verschillende Tikspellen

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!

4-12 jaar

KidsClub

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

15:00-16:00 uur

Voetbal

7-12 jaar

KidsClub

Heb jij ook zin om een potje te gaan voetballen! Wie verslaat
wie? Kom gezellig meedoen!

15:00-16:00 uur

Zwemmen met animatie

4-12 jaar

KidsClub

Het animatieteam is in het zwembad! Kom jij gezellig ook
langs???

19:00-19:15 uur

Pret Parade

4-12 jaar

Over de Camping

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

14:00-16:00 uur

Het Mysterie van Buytendelft

4-12 jaar

Stadsboederij

Puck Druk en Fred Waterpret gaan samen Picknicken, maar ze
vinden een mysterieus boek, waaruit een brief komt.. Wat zal er
in die brief staan? En zal dat goed komen?
Vergeet je toestemmings formulier niet!

19:15-19:45 uur

Tipy en Flora Show

4-12 jaar

KidsClub

Ga je mee op avontuur? Wat zal er gaan gebeuren, kom snel
kijken!!

20:30-21:30 uur

Jongens tegen de Meiden

7-12 jaar

KidsClub

Durf jij het spel aan? Wie zullen er gaan winnen? De jongens
of toch de meiden?

19:00-19:15 uur

Pret Parade

4-12 jaar

Over de Camping

Zie jij Tipy en Flora al aankomen? Ze komen iedereen ophalen
voor de Show van 19.15 uur! Ga jij ook naar ze zwaaien?

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

Pubquiz

7-12 jaar

KidsClub

Doe jij met onze grote quiz??? En wie weet ga jij wel met de
eerste prijs naar huis!
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