Animatie programma
Week: Za 20/07 – Do 25/07

WERELD RECORD DAG
Zaterdag
20 juli
10:00
–
12:00
14:00
–
15:00
15:00
–
16:00

Zondag
21 juli

Maandag (themadag!)
22 juli

Dinsdag
23 juli

Kids club: Knutseltijd!

Kids club: Knutseltijd!

Kids club: Knutseltijd!

Oefenen “Delftse Hout
Got Talent”

Wereld record
midgetgolfen!

Stadsboerderij
BuytenDelft!

Indianentooi

Welkom party met
Tipy en Flora!
Kom gezellig langs bij ons
in de Kids Club! We
hebben schmink,
kleurplaten en muziek!

Wat wil jij graag laten
zien? Vanmiddag gaan
wij alles oefenen en in
volgorde zetten!
(Opgeven voor 12:00)

18:45
Meet & Greet!
–
Tipy en Flora zijn er weer!
19:00
19:00
–
19:30
20:00
–
21:00
21:30

Wereld record beker

Vanmiddag organiseren
wij een toernooi
midgetgolfen op de
camping! Doe mee en
win!

Medaille

Ga gezellig met ons mee
naar de stadsboerderij.
Daar gaan wij spelletjes
spelen in de
waterspeeltuin!

Theater

Woensdag
24 juli
Kids club: Workshop!

Tekenles kinderen
(Inschrijven: 4 – 10 jaar)

Waterspelletjes!

Kom naar de Kids Club en
dan gaan we naar buiten
verschillende leuke
waterspelletjes spelen!

Donderdag
25 juli
Kids club: Knutsteltijd!
Zipp de bij

Stadsboerderij
BuytenDelft!
Vanmiddag gaan we leuke
spelletjes spelen en daarna
de minidisco dansen met
Tipy en Flora op de
boerderij!

Theater

Ga je mee op avontuur
met Tipy en Flora?

Ga je mee op avontuur
met Tipy en Flora?

Minidisco

Minidisco

Minidisco

Minidisco

Minidisco

Minidisco

Kom samen dansen met
Tipy en Flora!

Dans je ook mee met het
animatieteam?

Kom samen dansen met
Tipy en Flora!

Dans je ook mee met het
animatieteam?

Kom samen dansen met
Tipy en Flora!

Dans je ook mee met het
animatieteam?

Kids filmavond!

Delftse Hout Got
Talent!

Prijsuitreiking
toernooi midgetgolfen

Kom gezellig bij ons een
leuke film kijken! We
hebben ook heerlijke
verse popcorn! (Geschikt
voor alle leeftijden)

Laat zien wat jij kan
tijdens deze
talentenshow!
(Inschrijven voor 15 juli
12:00)

Wij vertellen wie er
gewonnen heeft en
daarna kunnen we leuke
spelletjes spelen en
lekker dansen!

Kinder disco!

Vanavond organiseren
wij een super leuke disco
voor jullie! Er is zelfs
karaoke en het Just
Dance spel!

Workshop: Tekenen

Schrijf je snel in voor deze
leuke workshop strip/portrettekenen!
(Vanaf 10 jaar – 80)

Kampvuur

Kom gezellig met ons
marshmallows roosteren
bij het kampvuur, met
muziek!

