Animatie programma
Week: Za 17/08 – Do 22/08

Zaterdag
17 augustus

15:00
–
16:00

Kids club: Knutseltijd!
Vlinders

20:00
–
21:00
21:30

Dinsdag
20 augustus

Woensdag
21 augustus

Donderdag
22 augustus

Kids club: Knutseltijd!
Middeleeuwse schilden

Kids club: Knutseltijd!
Indianentooi

4 – 8 jaar

Workshop: Tekenen

Kids club: Knutsteltijd!
Minions

Vanaf 9 jaar

Kids Club party!
Kom gezellig langs bij
het animatie team in
de Kids Club! We
hebben schmink,
kleurplaten en muziek!

18:45
–
19:00
19:00
–
19:30
19:30
–
20:00

Maandag (themadag!)
19 augustus

Workshop: Tekenen

10:00
–
12:00
14:00
–
15:00

Zondag
18 augustus

Oud – Hollandse middag
Typische Nederlandse
spelletjes in de Kids Club!
Wij kunnen de
buitenlandse kinderen
bijvoorbeeld leren
koekhappen!

Het ruil spel

Stadsboerderij
BuytenDelft!

Tik – verstoppertje!

Ga vanmiddag mee naar
de boerderij! Daar
kunnen jullie een pijl en
boog maken in de
waterspeeltuin!

Begin met een potlood en
eindig met iets groots!...
Verstop je en pas op dat
je niet getikt wordt!

Tipy en Flora zijn er weer!

16:30 – 18:30!!
Pannenkoekenfeestje!

Ga je mee op avontuur
met Tipy en Flora?

Schrijf je in vóór 10:00 bij
de animatie en dan gaan
wij onze eigen
pannenkoeken maken!

Theater

Meet ’n Greet

Schminken en
spelletjes in de Kids
Club!

Stadsboerderij
BuytenDelft!
Vanmiddag kunnen jullie
met ons pony’s poetsen en
ponyritjes maken op de
boerderij!

Meet ’n Greet

Tipy en Flora zijn er weer!

Minidisco

Minidisco

Minidisco

Minidisco

Minidisco

Minidisco

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?

Kom samen dansen met
Tipy en Flora!

KIDS DISCO!

Vanavond is er een
disco speciaal voor
onze tieners! Jullie
kunnen ook karaoke
doen!

Kampvuur

Kom gezellig met ons
marshmallows roosteren
bij het kampvuur

Film avond!

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

19:30 VERZAMELEN
19:45 – 22:00 
Workshop timmeren!
Vanavond kunnen jullie
moestuin bakjes
timmeren! Geef je snel
op bij de animatie!!
(Vanaf 6 jaar)

19:30 verzamelen bij de
Kids Club voor de
workshop, 19:45 vertrek!

Speurtocht over de
camping

Kom en doe mee met
deze leuke speurtocht!

Workshop beeldhouwen
Geef je snel op voor deze
leuke workshop
amulet/talisman ketting
maken! (Vanaf 10 jaar,
max. 20 personen)

