Animatieprogramma

20:00 uur

06 tot en met 12 augustus
ZATERDAG 06 AUGUSTUS
9:45 uur

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

10:15 uur

KIDSCLUB: Safaridieren
Plaats: Recreatieruimte
Weet jij welke dieren je
tegenkomt op safari? Kom
gezellig knutselen en je
komt er snel genoeg achter!

13:00 uur

Safari-Avonturen-Tour
Plaats: Sportveld
Ga jij mee op de SafariAvonturen-Tour? Deze
bijzondere tour brengt ons
langs verschillende dieren
zoals olifanten, giraffen en
nijlpaarden. Deze tour is
uitermate geschikt voor alle
kinderen van 3 t/m 7 jaar.

15:00 uur

Smikkel-Picknick-Party!
Plaats: Sportveld
Neem je eigen lekkers mee,
dan zorgen wij voor
limonade en natuurlijk te
gekke spelletjes.

18:30 uur

Luttenberg Parade
Plaats: Receptie
Ga je mee? We gaan op weg
naar de safari 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

Safari-Rangers-Expeditie
Plaats: Sportveld
Alle dieren uit de jungle
worden losgelaten en jij
mag op expeditie om deze
weer terug te vinden! Een
activiteit voor echte rangers
met speurtalent! Vanaf 8
jaar en jonger onder
begeleiding. Vrijwilligers
gezocht!

ZONDAG 07 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: Fleurige
Zomerbol
Plaats: Recreatieruimte
Veel bollen in de grond... bij
ons hangen de bollen aan
het plafond!

13:00 uur

Lekkende-Flessen-Race
Plaats: Sportveld
Welk team weet de
lekkende fles te overwinnen
en het meeste water in de
emmer te krijgen?

15:00 uur

Everybody Dance Now:
Inschrijven en oefenen
Wil je donderdag meedoen
met de grote show? Kom je
inschrijven en alvast een
keer repeteren op het
podium. Zo weet je ook
precies, wat er allemaal
tijdens de show staat te
gebeuren. Vergeet je muziek
niet mee te nemen.

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

Vakantiepark De Luttenberg

19:00 uur

20:00 uur

Zomer-Carnaval-Parade
We gaan er een tropisch
feestje van maken in deze
zomer carnaval parade over
het park! We verzamelen bij
de receptie en lopen
vervolgens een rondje om
iedereen aan het dansen te
krijgen! Wij zien er in ieder
geval heel tropisch uit...
komt dat zien!
Tropical Zomerdisco
Plaats: Recreatieruimte
Kom je ook lekker swingen
en springen?

19:00 uur

Theatershow
Plaats: Recreatieruimte
Ben je benieuwd wat voor
avontuur onze
theatertypetjes nu weer
beleefd hebben?! Kom
gezellig kijken en neem je
papa en mama gezellig mee!

20:00 uur

Karaoke avond tot 13 jaar
Plaats: Recreatieruimte
Wil jij jouw zangkunsten
laten horen? dat kan!

21:00 uur

karaoke avond 13+
Plaats: Recreatieruimte
Wil jij jouw zangkunsten
laten horen? Dat kan!
Ook ouders zijn van harte
welkom.

MAANDAG 08 AUGUSTUS
9:45 uur

10:15 uur

15:00 uur

16:00 uur

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

DINSDAG 09 AUGUSTUS

KIDSCLUB: Vakantiespel
Plaats: Recreatieruimte
Maak deze ochtend je eigen
vakantiespel inclusief
zelfgemaakte dobbelsteen
om je deze vakantie nooit te
vervelen!

9:45 uur

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

10:15 uur

KIDSCLUB: De vier
Seizoenen
Plaats: Recreatieruimte
Bloemetjes, vallende
bladeren, sneeuw of felle
zon, allemaal dingen die bij
de seizoenen horen. Weet jij
bij welk seizoen wat hoort?
Of wil je er graag meer over
weten? Kom dan gezellig bij
ons knutselen vandaag!

13:00 uur

Hutten bouwen
Plaats: Sportveld
Ga mee op avontuur in het
bos. Neem je sterke mama
en papa mee, dan kun je je
eigen superhut gaan maken.
Misschien kun je er de rest
van de week wel in spelen.
Trek oude kleding aan en
stevige, dichte schoenen.

Olympische
Campingspelen
Plaats: Sportveld
We gaan verschillende
Olympische sporten spelen!
Wie gaat er voor goud, wie
krijgt er zilver en wie moet
genoegen nemen met
brons?
Camping-Triatlon
Plaats: Sportveld
Ben jij dé allround-sporter
van de camping? Vanaf 8
jaar.

Vakantiepark De Luttenberg

15:00 uur

Natuur-Kids-Quiz
Plaats: Sportveld
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
Doe mee en swing en spring
erop los!

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!

15:30 uur

Het wi-wa-watergevecht
Plaats: Sportveld
Neem je waterpistool,
waterballonnen of sponzen
mee naar het grote
watergevecht!

19:00 uur

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

20:00 uur

Het Jachtseizoen
Plaats: Recreatieruimte
Weet jij uit handen te blijven
van de jagers? Doe mee,
vanaf 10 jaar.

DONDERDAG 11 AUGUSTUS
9:45 uur

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

10:15 uur

KIDSCLUB: Dinosaurus
Plaats: Recreatieruimte
Een coole stekeldino in jouw
favoriete kleuren, je kunt
hem vandaag komen
knutselen!

WOENSDAG 10 AUGUSTUS
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? Geef je dan snel op
bij het animatieteam!

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.

Vakantiepark De Luttenberg
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11:00 uur

15:00 uur

Dino Adventure
Plaats: Sportveld
Zet een stap terug in de tijd
en betreed de
prehistorische tijd in deze
dinowereld. Kom springen
in Avonturen Springkussen
Dino tussen verschillende
obstakels, spring en glij op
springkussen Dino Duoslide
en race door de 21 meter
lange stormbaan. Of beklim
de 11,5 meter hoge
klimtoren! Om veilig naar
boven te klimmen word je
gezekerd en trotseer je de
lange weg naar boven.
Eenmaal boven
aangekomen heb je een
schitterend uitzicht over het
vakantiepark voor je weer
abseilend naar beneden
gaat.

20:00 uur

VRIJDAG 12 AUGUSTUS

Dino-Speurtocht!
Plaats: Recreatieruimte
Ben jij een echte avonturier
en weet jij alles over
dinosaurussen? Of wil je
gewoon je kennis testen om
erachter te komen hoeveel
jij weet over deze
uitgestorven beesten? Speur
met ons mee en volg de
dino's!

15:00 uur

Everybody Dance Now:
Generale Repetitie
Plaats: Recreatieruimte
Doe jij vandaag mee met de
grote show? Kom alvast een
keer repeteren op het
podium. Zo weet je ook
precies, wat er allemaal
tijdens de show staat te
gebeuren. Vergeet je muziek
niet mee te nemen.

19:00 uur

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

Everybody Dance Now!
Plaats: Recreatieruimte
Een avond vol spektakel en
nieuw danstalent! Wil jij
meedoen, solo of in een
groepje? Geef je op bij het
recreatieteam. Alle
dansstijlen zijn welkom, van
hiphop, breakdance, ballet
tot aan streetdance of een
zelfgemaakt dansje op je
favoriete nummer. Ook de
oudere jeugd is van harte
welkom om hun dansmoves
te laten zien, want in
Everybody Dance Now kan
iedereen dansen en
meedoen!

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:

