Animatieprogramma

20:00 uur

13 tot en met 19 augustus
ZATERDAG 13 AUGUSTUS
9:45 uur

Let's dance
Plaats: Recreatieruimte
Dans je gezellig met ons
mee?

10:15 uur

KIDSCLUB: Familieboom
Plaats: Recreatieruimte
We maken vandaag een
familieboom waar je al je
familieleden in kunt zetten.

13:00 uur

Zeskamp
Plaats: Sportveld
Het is weer tijd voor de
grote zeskamp! Behaal met
je team bij alle 6 onderdelen
zoveel mogelijk punten en
ga er met je team met de
overwinning vandoor!
Schrijf je als team van 6
personen in of schrijf je solo
in bij de animatie en dan
maken wij een team waar je
in komt te zitten.

15:00 uur

18:30 uur

19:00 uur

Tienbal
Plaats: Sportveld
Kom gezellig meedoen met
dit spel: laat je zien: ik tel tot
10!
Luttenberg Parade
Plaats: Receptie
Ga je mee? We gaan opweg
naar de mini disco!! pak je
fiets, skelter, step of ga
lopend achter ons aan. We
maken er een feestje van!!
We starten vanaf de
receptie
Minidisco
Plaats: Recreatieruimte
Dans jij ook gezellig met ons
mee?

Camping-Trail
Plaats: Sportveld
Tijdens deze camping-trail
leg je een route rennend
ofwel lopend af. De route
maakt deze camping-trail zo
bijzonder want onderweg
staan er verschillende
verrassingen op je te
wachten! Doe mee met de
buren, familie of vrienden
en ontdek hoe leuk en
verrassend een campingtrail kan zijn! Inschrijven bij
het recreatieteam.

ZONDAG 14 AUGUSTUS
9:00 uur

Haarveren zetten
Laat ook een vrolijke veer in
je haar zetten! Met goed
weer kan je dit laten zetten
voor op het park, bij de
receptie. Met slecht weer
binnen in de brasserie
(tegen betaling)

9:45 uur

Let's dance
Plaats: Recreatieruimte
Dans je gezellig met ons
mee?

10:15 uur

KIDSCLUB: Hollandse
Photobooth
Plaats: Recreatieruimte
We maken vandaag leuke
Hollandse decoraties die je
kunt gebruiken om leuke
foto's te maken!

13:00 uur

Oud-Hollandse Spelen
Plaats: Sportveld
Doe mee met
spijkerpoepen, koekhappen,
zaklopen en nog veel meer
echte Hollandse spelletjes!
Voor jong en oud en het
hele gezin!

15:00 uur

Hollandse Leeuwen
Plaats: Sportveld
Blijf jij uit de handen van de
leeuwenvangers?
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18:30 uur

Oranje Luttenberg Parade
Plaats: Receptie
Ga je mee? We gaan opweg
naar de mini disco!! pak je
fiets, skelter, step of ga
lopend achter ons aan. We
maken er een feestje van!!
We starten vanaf de
receptie. Kom verkleed in
oranje kleding!

19:00 uur

Minidisco
Plaats: Recreatieruimte
Dans jij ook gezellig met ons
mee?

20:00 uur

Ik Hou Van Holland
Plaats: Recreatieruimte
Hoeveel weet jij van
Holland? De geschiedenis,
sport, spelling en nog veel
meer! Kom gezellig
meedoen en sluit je aan bij
team oranje of
rood/wit/blauw met deze
super gezellige Hollandse
avond!

MAANDAG 15 AUGUSTUS

16:00 uur

Blij dat ik schuif!
Plaats: Sportveld
We glibberen en glijden er
vandaag op los op onze
mega-vette, lange, gladde
buikschuifbaan! Trek oude
kleren of je zwemkleding
aan en doe gezellig mee!

19:00 uur

Theatershow
Plaats: Recreatieruimte
Kom je ook weer gezellig
kijken, jouw
theatervriendjes wachten
op je!

20:00 uur

Zwembaddisco
Plaats: Binnenzwembad
Kom jij ook lekker swingen
in het zwembad?!

20:30 uur

Demonstratie Brandweer
Plaats: Sportveld
Het korps van de
Luttenbergse Brandweer
geeft een demonstratie op
ons park. Kom kijken!

DINSDAG 16 AUGUSTUS

9:45 uur

Let's dance
Plaats: Recreatieruimte
Dans je gezellig met ons
mee?

10:15 uur

KIDSCLUB: Monsterpret
Plaats: Recreatieruimte
Vandaag een monsterlijk
leuke knutsel!

13:00 uur

Monsterjacht
Plaats: Sportveld
We zijn op zoek naar echte
monsterjagers! Maar wees
niet bang, het zijn heel
leuke, gekke monsters. Wie
gaat er mee op avontuur
met deze monsterlijk leuke
speurtocht? Vanaf 3 jaar.

9:45 uur

Let's dance
Plaats: Recreatieruimte
Dans je gezellig met ons
mee?

10:15 uur

KIDSCLUB: Knapzak
Plaats: Recreatieruimte
We maken een knapzak!
Dus als je gaat picknicken,
kun jij je knapzak
meenemen!

13:00 uur

Natuur-Spelenkermis
Plaats: Sportveld
Wat gebeurt er nou eigenlijk
allemaal in de natuur? Om
daarachter te komen gaan
we vandaag allemaal leuke
spelletjes doen, die te
maken hebben met de
dieren en planten in de
natuur. Het wordt één groot
gezellig spelenfestijn!
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15:00 uur

Natuur-Kids-Quiz
Plaats: Recreatieruimte
Doe mee aan deze leuke
quiz met vragen over de
natuur. Het is leuk en je
steekt er ook nog eens wat
van op!

18:00 uur

Minidisco
Plaats: Recreatieruimte
Dans jij ook gezellig met ons
mee?

19:00 uur

20:00 uur

Unieke bos wandeling met
de boswachter
Plaats: Receptie
De lokale boswachter neemt
jullie mee om een unieke
boswandeling met jullie te
maken aan het
naastgelegen bos!
Wil jij mee? schrijf je dan nu
in. 3,- per persoon. Opgeven
en betalen via de receptie!
Dichte schoenen aan!

15:00 uur

Olifantenjacht
Plaats: Sportveld
Een beestachtig leuke sport,
waarbij de olifanten moeten
proberen niet gepakt te
worden door de jagers! Slurf
je dus snel naar het
sportveld en doe gezellig
mee!

18:30 uur

Dolle Jungledieren-Parade!
Plaats: Receptie
Alle kinderen zijn
jungledieren geworden en
lopen in een doldwaze,
gezellige parade over het
park! Komen jullie ook een
kijkje nemen langs de kant
van de weg? Misschien
komen we wel langs je
caravan! Maar pas op! Het
zijn tenslotte dolle dieren uit
de jungle...

20:00 uur

Ja of toch Nee?
Plaats: Recreatieruimte
Je bent van harte welkom bij
deze leuke spannende quiz!
Wie gaat er als winnaar met
de eer strijken?

Kampvuur
Plaats: Sportveld
We gaan gezellig
marshmallows roosteren bij
het kampvuur!

DONDERDAG 18 AUGUSTUS

WOENSDAG 17 AUGUSTUS
9:45 uur

Let's dance
Plaats: Recreatieruimte
Dans je gezellig met ons
mee?

9:45 uur

Let's dance
Plaats: Recreatieruimte
Dans je gezellig met ons
mee?

10:15 uur

KIDSCLUB:
Jungledierenmaskers
Plaats: Recreatieruimte
We maken vandaag
superleuke
jungledierenmaskers!

10:15 uur

KIDSCLUB: Knijpervissen
Plaats: Recreatieruimte
Kom je ook een gave vis
knutselen die zijn bek echt
kan bewegen?

11:00 uur

Whipe-it-out
Plaats: Sportveld
Wie wil er niet een sprong
wagen van de Basejump of
kruipen, klimmen en glijden
op deze mega
obstakelbaan? Met ruim 46
meter is dit één van de
grootste stormbanen van
Nederland. Voor de kleinere
kinderen is er een
springkussen.

13:00 uur

Jungle-Survivaltraining
Plaats: Sportveld
Vandaag worden jullie
getraind tot echte survivalexperts!
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15:00 uur

SpongeBob-Spetterspel
Plaats: Recreatieruimte
Spitter, Spetter, Spatter...
wat een spetterend spel.
Wat je allemaal wel niet met
natte sponzen kunt doen.
Trek kleding aan, die nat
mag worden en speel mee.
Als het weer te fris is, kun je
nog steeds meedoen, maar
dan gebruiken we geen
water.

19:00 uur

Minidisco
Plaats: Recreatieruimte
Dans jij ook gezellig met ons
mee?

20:00 uur

Water, Spons en Vuur!
Plaats: Sportveld
Een leuk en spannend spel!
Ben jij ook slim en snel? Dan
mag je dit spel zeker niet
missen. Vanaf 8 jaar.

VRIJDAG 19 AUGUSTUS
Vrije dag animatieteam
Vandaag is het
animatieteam vrij. Maar
morgen zijn zij weer fris en
fruitig van de partij! Bekijk
vast wat we morgen gaan
doen!
Bekijk programma online:

Vakantiepark De Luttenberg

