Animatieprogramma

19:00 uur

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

20:00 uur

Familie-Voetbaltoernooi
FINALE
Plaats: Sportveld
De grote finale! Welke
familie mag zich kampioen
noemen deze vakantie? Nu
weten we welke teams er in
de finale staan. Publiek is
natuurlijk van harte welkom!

20 tot en met 26 augustus
ZATERDAG 20 AUGUSTUS
9:45 uur

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

10:00 uur

Ontbijtspektakel
Plaats: Recreatieruimte
Je mag vanmorgen met het
recreatieteam ontbijten.
Hou je pyjama aan en kom
naar de recreatieruimte en
ontbijt mee. Neem je eigen
boterham mee, dan zorgt
het recreatieteam voor
gezellige ontbijttafels,
drinken en...
ochtendgymnastiek!

13:00 uur

15:00 uur

18:30 uur

Beverbende
Plaats: Sportveld
Weet jij de minste punten te
verzamelen? Dan ga jij er
vandoor met de winst
tijdens dit razendsnelle spel!
Familie-Voetbaltoernooi
Plaats: Sportveld
Je eigen familie als team in
een sportieve wedstrijd!
Scoor en win die cup en dan
is jullie vakantie zeker niet
meer stuk te krijgen! Schrijf
je team van papa's, mama's,
broertjes, zusjes, vriendjes
en buren nu in bij het
recreatieteam!

ZONDAG 21 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: Piratenfeest
Plaats: Recreatieruimte
Kom vandaag een
piratenboot, piratenvlag of
een piratenhoed knutselen!
Maar je kunt ze natuurlijk
ook allemaal maken. We
maken er in ieder geval een
piratenfeestje van!

13:00 uur

De Strijd om de
Schatkaart
Plaats: Sportveld
De piraten willen maar 1
ding en dat is de schatkaart
vinden voordat het donker
wordt. Maar er is een
probleem. Er zijn nog meer
piraten op zoek naar de
schatkaart. Dit wordt een
spannende strijd!

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

Vakantiepark De Luttenberg

15:00 uur

Piratenspeurtocht
Plaats: Sportveld
Waarom hebben piraten
eigenlijk een ooglapje? Doe
mee met onze speurtocht
en kom erachter! Speciaal
voor alle kinderen t/m 7
jaar!

19:00 uur

Theatershow
Plaats: Recreatieruimte
Een nieuwe theatershow
dus een spiksplinternieuw
nieuw verhaal! Kom ook
weer gezellig lachen, gieren
en brullen met jouw
theatervriendjes!

20:30 uur

De Saboteur
Plaats: Sportveld
Kunnen de goudzoekers
winnen van de saboteur en
het goudklompje in handen
krijgen? Of gaat de saboteur
er met de winst vandoor?
Kom erachter bij die
spannende spel!

19:00 uur

Superhelden-Parade
Plaats: Receptie
Alle superhelden
verzamelen! We gaan een
parade lopen met alle
superhelden en laten zien
dat wij alles kunnen! Doe
een superhelden-masker op
en loop gezellig mee!

20:00 uur

Scavenger Hunt
Plaats: Sportveld
Met je mobiele telefoon op
jacht naar alle voorwerpen
die op je zoekkaart staan,
dat is Scavenger Hunt! Ben
jij een goede speurneus?
Vanaf 8 jaar.

DINSDAG 23 AUGUSTUS
9:45 uur

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

10:15 uur

KIDSCLUB: Vos
Plaats: Recreatieruimte
Een sluwe vos? Wij gaan een
heel lieve maken!

MAANDAG 22 AUGUSTUS
9:45 uur

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

13:00 uur

10:15 uur

KIDSCLUB: SuperheldenMasker
Plaats: Recreatieruimte
We maken een superheldenmasker zodat we er als
echte superhelden uitzien!
Doe je ook gezellig mee?!

Het Uur van de Vos
Plaats: Sportveld
Een spannend uur waarin
de vos de hoofdrol speelt...

15:00 uur

Panna
Plaats: Sportveld
Kun jij de bal bij iemand
door zijn benen schieten?
Vanaf 8 jaar.

18:00 uur

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

13:00 uur

Beroemde Koppels
Plaats: Sportveld
Ga op zoek naar je partner
en vorm het perfecte
beroemde koppel!

15:00 uur

Rond de Tafel
Plaats: Sportveld
Doe mee! Wie blijft er het
langste in het spel?
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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!
Kampvuur
Plaats: Sportveld
We gaan gezellig
marshmallows roosteren bij
het kampvuur!

WOENSDAG 24 AUGUSTUS
9:45 uur

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

10:15 uur

KIDSCLUB:
Leeuwenmanen
Plaats: Recreatieruimte
RAWR! Vind jij de manen van
een leeuw ook zo mooi? Dat
komt goed uit, want we
maken vandaag een leeuw
met mooie lange manen.

13:00 uur

De leeuw is koning
Plaats: Sportveld
We spelen verschillende
leuke tikspelen waarbij de
leeuw de hoofdrol speelt!

15:00 uur

Tikspelletjes
Plaats: Sportveld
Allerlei leuke tikspelletjes
voor jong en oud! Doe
gezellig mee, maar kijk uit
dat je niet getikt wordt!

19:00 uur

Minidisco
Plaats: Recreatieruimte
Doe mee en swing en spring
erop los!

20:30 uur

De Geluksvogel-Show
Plaats: Recreatieruimte
Alles draait in deze
spelshow om geluk! Wie is
de grootste geluksvogel?

DONDERDAG 25 AUGUSTUS
9:45 uur

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

10:15 uur

KIDSCLUB: Paper Spinner
Plaats: Recreatieruimte
Spin erop los met deze
coole paper spinner! Je mag
zelf weten hoe jouw paper
spinner eruit komt te zien.

13:00 uur

Bevrijd de Vlieg
Plaats: Sportveld
Alle hongerige spinnen zijn
op zoek naar lekkere
vliegen. Een dikke bromvlieg
is er al gevangen. Kunnen
de overige vliegen hem
redden?

15:00 uur

Disney Speurspektakel
Plaats: Sportveld
Een superleuke speurtocht
met Goofy, Mickey, Minnie
en nog veel meer Disneyfiguren! Speciaal voor alle
kinderen vanaf 4 jaar.

19:00 uur

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

20:00 uur

Fortnite Quartet Game
Plaats: Sportveld
We gaan levend kwartetten
met bekende onderdelen uit
het spel Fortnite!
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VRIJDAG 26 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:
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