Animatieprogramma

ZONDAG 17 JULI

16 tot en met 22 juli

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: Handpop van
een sok
Plaats: Recreatieruimte
We maken van een oude
sok een handpop en daarna
kunnen we met z'n allen
poppenkast spelen!

13:00 uur

De verdwenen Lolly's van
Job Lollypop
Plaats: Sportveld
Job Lollypop is zijn grote zak
met lolly's verloren. Hij weet
niet waar hij zoeken moet.
Ga jij hem helpen de lolly's
terug te vinden? Een gelikt
spel voor iedereen!

14:00 uur

Emoji-Bingo
Plaats: Recreatieruimte
Bingo met Emojiplaatjes, dat
is nog eens vrolijk bingo
spelen!

19:00 uur

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

20:00 uur

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

ZATERDAG 16 JULI
9:45 uur

10:15 uur

13:00 uur

18:30 uur

19:00 uur

20:00 uur

Let's dance
Plaats: Recreatieruimte
Dans je gezellig met ons
mee?
KIDSCLUB: Vlieger
Plaats: Recreatieruimte
Laten we hopen, dat er
vandaag een beetje wind
staat, want je kunt je eigen
vlieger komen maken!
Ratten en Raven
Plaats: Sportveld
Bij dit spel gaat het om hard
kunnen rennen en
ondertussen moet je ook
nog heel goed kunnen
luisteren!
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?
30 Seconds!
Plaats: Recreatieruimte
Een razendsnel spel waarbij
je zoveel mogelijk punten
moet halen binnen 30
seconden! Doe jij mee?

Vakantiepark De Luttenberg

MAANDAG 18 JULI
9:45 uur

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

10:00 uur

KIDSCLUB: Slijm maken
Plaats: Recreatieruimte
Wil jij ook je eigen slijm
maken?

13:00 uur

Slijmerige Slijm
Speurtocht
Plaats: Sportveld
Loop gezellige mee met
deze slijmerige speurtocht,
maar let wel op! Onderweg
kom je slijmerige letters
tegen die samen een woord
vormen.

15:00 uur

19:00 uur

20:00 uur

Alle Hoeken van het Veld
Plaats: Sportveld
Kom gezellig meedoen,
want we hebben
verschillende balspellen
zoals hindernisbal,
balwerpen en
penaltyschieten voor je
klaarstaan! Een sportieve
activiteit voor iedereen
vanaf 8 jaar.
Theaterfeest
Plaats: Recreatieruimte
Een super gezellige
theatershow met jouw enige
echte theatervriendjes! Kom
kijken wat ze vandaag toch
weer beleefd hebben!

KIDSCLUB: Dierenmemory
Plaats: Recreatieruimte
Vandaag kun je een eigen
memoryspel komen maken!
Gezellig om met de familie
deze vakantie te spelen!

13:00 uur

Boskaarten
Plaats: Sportveld
Wie weet zijn tegenstander
te verslaan tijdens dit
spannende spel?

15:00 uur

All Sports Golf Battle
Plaats: Sportveld
Een coole twist aan een
bekend spel! Gebruik zo min
mogelijk sporten om een bal
in de hole te krijgen!

19:00 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!

19:00 uur

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

20:00 uur

Wie is de Mol?
Plaats: Recreatieruimte
Dit spannende spel ken je
vast wel van TV. Lijkt het jou
ook zo vet om een keer de
Mol te zijn en iedereen voor
de gek te houden? Of ben jij
juist goed in het opsporen
van de Mol?

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

WOENSDAG 20 JULI

DINSDAG 19 JULI
9:45 uur

10:15 uur

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

9:45 uur

Vakantiepark De Luttenberg

Let's dance
Plaats: Recreatieruimte
Dans je gezellig met ons
mee?
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10:15 uur

KIDSCLUB: Sokkie de Spin
Plaats: Recreatieruimte
Ken jij Sokkie de spin al? Dit
is een hele vrolijke spin die
sokjes draagt!

13:00 uur

Snel-Dieren-Spel
Plaats: Sportveld
Snelheid, kennis van dieren
en goed kunnen speuren,
dat zijn de
basisingrediënten van dit
spel! Welk team gaat er met
de overwinning vandoor?
Kom gezellig meedoen,
iedereen vanaf 8 jaar is van
harte welkom!

15:00 uur

Waterspektakel
Plaats: Sportveld
Volop waterpret voor
iedereen! Je zult niet droog
blijven... Durf jij het aan?

19:00 uur

Minidisco verkleedfeest
Plaats: Recreatieruimte
Dans jij ook gezellig met ons
mee? En doe je meest,
gekke, coole en mooiste
outfit aan!

20:00 uur

De Grote Chaos en Paniek
Show
Plaats: Recreatieruimte
Chaos en paniek tijdens
deze vliegensvlugge
spelshow vol met doldwaze
spelonderdelen!

13:00 uur

Sprookjes-Hindernis-Quiz
Plaats: Sportveld
Weet jij alles van sprookjes?!
Test je kennis en doe mee
aan deze hilarische quiz vol
hindernissen & sprookjes!

14:00 uur

Chaos in het Sprookjesbos
Plaats: Sportveld
Ga op zoek naar de
sprookjesfiguren, want die
lopen rond op het
recreatiepark! Maar pas op
voor de heks, want die heeft
andere plannen met de
sprookjesfiguren... Als dat
maar goed afloopt!

19:00 uur

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

20:30 uur

Droomvlucht
Plaats: Sportveld
Een magische tocht door
een sprookjesachtige
droomwereld voor het hele
gezin! Maak kennis met
Elfjes, tovenaars, feeën en
heksen die tot leven komen
in de Droomvlucht.
Inschrijven bij het
recreatieteam, VOL=VOL!

VRIJDAG 22 JULI

DONDERDAG 21 JULI
9:45 uur

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

10:15 uur

KIDSCLUB: Snoephuisje
maken
Plaats: Recreatieruimte
Bouw vandaag je eigen
huisje van snoep en koek!

Vakantiepark De Luttenberg

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:

