Animatieprogramma
23 tot en met 29 juli
ZATERDAG 23 JULI
9:45 uur

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

10:15 uur

KIDSCLUB: Robot
Plaats: Recreatieruimte
Bliep... blooop.. blieep, vandaag maken we een stoere robot! Knutsel je mee?

13:30 uur

Bommetje!
Plaats: Sportveld
Vang jij de bal of maakt de bal een bommetje?!

14:00 uur

Megamaffe Estafette-Race
Plaats: Sportveld
Houd jij van snelle maffe dingen? Dan mag je deze estafette echt niet missen!

18:30 uur

Luttenberg Parade
Plaats: Receptie
Ga je mee? We gaan op weg naar de theatershow!! Samen met de
theatertypetjes starten we vanaf de receptie

19:00 uur

Theatershow
Plaats: Recreatieruimte
Kom gezellig kijken naar de enige echte theatershow!

20:00 uur

De Bedrieger
Plaats: Recreatieruimte
Weet jij de bedrieger te ontmaskeren? Of ben jij de bedrieger?

ZONDAG 24 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 contante betaling!). 1 veertje € 3,50, 2 veertjes € 5,00 en
naampetten vanaf € 10,00.

9:45 uur

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

Vakantiepark De Luttenberg

10:15 uur

KIDSCLUB: Planetenmobiel
Plaats: Recreatieruimte
We maken een stoere planetenmobiel die je op kunt hangen in je tent,
caravan of bungalow.

13:00 uur

Galaxy Games
Plaats: Sportveld
Space je snel naar deze toffe activiteit! Wie behaalt de meeste punten?!

15:00 uur

Splash-Trefbal
Plaats: Sportveld
Kom lekker meedoen met deze spetterende, gave activiteit. Je moet het
natuurlijk niet erg vinden om nat te worden.

18:30 uur

Luttenberg Parade
Plaats: Receptie
Ga je mee? We gaan op weg naar de galaxy disco!! pak je fiets, skelter, step of
ga lopend achter ons aan. We maken er een feestje van!! We starten vanaf de
receptie

19:00 uur

Galaxy Disco
Plaats: Recreatieruimte
Dans jij ook gezellig met ons mee?

21:00 uur

Toglodores
Plaats: Sportveld
Er zijn ruimtewezens gesignaleerd op de camping. Aan jullie de taak om het
ruimteschip te laten ontploffen voordat de camping verwoest wordt. Dit
super spannende spel wil je niet missen!

MAANDAG 25 JULI
9:45 uur

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

10:15 uur

KIDSCLUB: Geluksster
Plaats: Recreatieruimte
Jij hebt geluk vandaag, want we maken een geluksster, die je deze vakantie
vast heel veel geluk zal brengen!

12:00 uur

Playbackshow: inschrijven en oefenen
Plaats: Recreatieruimte
Vandaag hebben we een spetterende playbackshow. Hier moeten we
natuurlijk wel goed voor oefenen. Vandaag kun je je gelijk ook inschrijven.

13:00 uur

Levend Halli-Galli
Plaats: Sportveld
Heel veel fruit! Maar we hebben maar 5 stuks nodig? Sla jij op tijd op de pan?
Kom erachter bij dit te gekke spel!

Vakantiepark De Luttenberg

15:00 uur

4FUN: plezier keer vier
Plaats: Sportveld
Ben jij gek op spelletjes?! Dan moet je er zeker bij zijn, want we doen maar
liefst 4 verschillende spelletjes dit uur!

20:00 uur

Weerwolven
Plaats: Recreatieruimte
Dit spannende en geheimzinnige spel zorgt voor veel mysterie. Wie is toch
wie? Schrijf je in op www.geefjeop.nl

Schrijf je online in:

DINSDAG 26 JULI
9:45 uur

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

10:00 uur

KIDSCLUB: Bos-Collage
Plaats: Recreatieruimte
Vandaag maken we een mooie collage van het bos! Benieuwd wat een
collage is? Kom dan naar het knutselen.

13:00 uur

De Grote Natuur Speurtocht
Plaats: Sportveld
Een toffe speurtocht voor grote natuur liefhebbers! Weet jij alles over de
dieren in het wild, de planten in de natuur en de insecten in het bos? Zorg
dat je de juiste route loopt en beantwoord onderweg vragen over de natuur.

14:00 uur

Workshop dansen en zingen bij Hans en Grietje
Plaats: Sportveld
De familiemuziektheatervoorstelling Hans en Grietje is vanaf 15.00 uur en
wordt aangeboden door de Reisopera campingtour 2022. Voorafgaand
geven zij de workshop dansen en zingen.

15:00 uur

Voorstelling Hans en Grietje
Plaats: Sportveld
Deze muziektheatervoorstelling wordt aangeboden door de Reisopera
campingtour 2022. Zij brengen de familievoorstelling Hans en Grietje, een
vrolijke en muzikale productie voor iedereen vanaf 4 jaar.

15:00 uur

Splash!
Plaats: Sportveld
Verschillende waterspelletjes voor jong en oud!

Vakantiepark De Luttenberg

19:00 uur

Voorstelling Magelone en Peter
Plaats: Sportveld
Deze muziektheatervoorstelling wordt aangeboden door de Reisopera
campingtour 2022. Zij brengen de familievoorstelling Magelone en Peter, een
muzikale productie voor iedereen vanaf 4 jaar.

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!

20:00 uur

Sterrenjacht
Plaats: Sportveld
Kruip in de huid van een echte ster en ga op zoek naar andere bekende
sterren zoals Shawn Mendes, Kalvijn of Katy Perry. Maar pas op voor een
bodyguard, die zal je te allen tijde in bescherming nemen!

WOENSDAG 27 JULI
9:45 uur

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

10:15 uur

KIDSCLUB: Wall of Fame
Plaats: Recreatieruimte
Vandaag ben jij voor even een echte ster uit Hollywood, want jij komt op de
Wall of Fame!

13:00 uur

Big Selfie Game
Plaats: Sportveld
Weet jij met jouw team, aan de hand van onze selfies, de juiste locaties te
vinden om exact dezelfde selfie te maken? Neem je mobiele telefoon mee en
ga er met de winst vandoor!

15:00 uur

Playbackshow: Generale Repetitie
Plaats: Recreatieruimte
Voor de allerlaatste keer oefenen voor de playbackshow van vanavond.
Vergeet je cd en je kleding niet en straal alvast als een echte popster op het
podium!

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

Playbackshow
Plaats: Recreatieruimte
Vandaag is het dan eindelijk weer zover: de playbackshow! Iedereen heeft
hard geoefend, dus kom allemaal kijken naar onze eigen popsterren!
Inschrijven voor de playbackshow kan bij het recreatieteam.

Vakantiepark De Luttenberg
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DONDERDAG 28 JULI
9:45 uur

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

10:15 uur

KIDSCLUB: Indianentooi of indianenketting
Plaats: Recreatieruimte
UCH! Met deze speciale indianentooi of ketting zie je eruit als een echte
indiaan!

11:00 uur

Western Spektakel
Plaats: Sportveld
Yee-Haa! Kom vandaag naar het Wilde Westen! Je kunt op de 17 meter lange
stormbaan of glij of spring op de springkussens.
Wie kan er het langst op de rodeostier blijven zitten en houdt het record in
handen?

15:00 uur

Indianen Stammenstrijd
Plaats: Recreatieruimte
Laat zien dat jij een echte indiaan bent tijdens dit spannende spel! Welke
indianenstam gaat er winnen?

19:00 uur

Cowboys en indianendisco
Plaats: Recreatieruimte
Dans jij ook gezellig met ons mee?

20:00 uur

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

VRIJDAG 29 JULI
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

