Animatie programma
Week: Za 13/07 – Do 18/07
Hollywood
Zaterdag
13 juli
10:00
–
12:00
14:00
–
15:00

Zondag
14 juli
Kids club: Knutseltijd!
Diep in de zee… Diep in
de zee…

Welkomstparty!

Pannenkoeken party!

Maandag (themadag!)
15 juli

Dinsdag
16 juli

Kids club: Knutseltijd!

Kids club: Knutseltijd!

Oefenen voor “Delftse
Hout Got Talent”

Stadsboerderij
BuytenDelft!

“Wall of Fame” Ster

Vlieger

Woensdag
17 juli
Kids club: Workshop!
Workshop tekenen
(Inschrijven: 4 – 10 jr.)

Speurtocht

Donderdag
18 juli
Kids club: Knutsteltijd!
Stokpaardje

Stadsboerderij
BuytenDelft!

15:00
–
16:00

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

18:45
–
19:00

Tipy en Flora zijn er
weer!

19:00
–
19:30

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?

Kampvuur

Workshop “creatieve
kunst” van Gonny

Delftse Hout Got
Talent!

De Jongens tegen De
Meisjes!

Workshop: Tekenen

20:00
–
21:00
21:30

Vanmiddag kan je bij ons
je eigen
pannenkoek/crêpe
maken! (Dus niet teveel
eten tijdens de lunch 😉)

Meet & Greet!

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

Wat wil jij graag laten
zien? Vanmiddag gaan
wij alles oefenen en in
volgorde zetten!

Ga gezellig met ons mee
naar de waterspeeltuin!
Dan gaan we een leuke
bootjesrace doen!

Theater

Laat zien wat jij kan
tijdens deze
talentenshow! Iedereen
mag meedoen!

Vanmiddag kunnen jullie
met ons een ritje maken in
de paardenkoets en
ponyritjes maken!

Theater

Ga je mee op avontuur
met Tipy en Flora?

Laat je creativiteit gaan
tijdens deze leuke
workshop (Inschrijven
vanaf 6 jaar)

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

Ga je mee op avontuur
met Tipy en Flora?

Wie zijn er sterker
vanavond? De
Jongens?... of De
Meisjes?...

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

Workshop Beeldhouwen

Tijdens deze leuke
workshop kan je een mooie
amulet/talisman ketting
maken! Geef je snel op!
(Vanaf 10 jaar)

