
Animatieprogramma

13 tot en met 16 mei



Vakantiepark De Luttenberg

DONDERDAG 13 MEI 

10:00 uur

Ponyrijden
Plaats: Paardenbak

Verna, Madonna en Kyra

staan op jullie te wachten!

Inschrijven kan bij de

receptie, 15 minuten voor

€3,00 euro.

Helpen bij het poetsen mag

ook, meld je op het sportveld!

10:00 uur

Haarveren zetten
Laat ook een vrolijke veer in

je haar zetten! Je kunt dit

laten zetten voor op het

park, bij de receptie (tegen

betaling)

10:15 uur

KIDSCLUB: Aquarium
Maak je eigen aquarium

zonder water! Benieuwd

hoe het werkt? Kom een

tasje ophalen in de

recreatieruimte om zelf

thuis mee te knutselen!

13:00 uur

Water-Estafette-Race
Plaats: Sportveld

Een doldwaze estafette

waarbij water de hoofdrol

speelt! Pas op, want je

wordt nat!

19:30 uur

Jongens tegen de meisjes -
Spelshow
Plaats: Sportveld

Wie zijn er beter, de jongens

of de meiden?! We komen

erachter in deze leuke

spelshow waarin jij de

hoofdrol speelt! Kom je

team versterken en doe

mee!

VRIJDAG 14 MEI 

10:00 uur

Ochtendbeat
Plaats: Recreatieruimte

10:15 uur

KIDSCLUB: Verrekijker
Haal al het mooie dichtbij,

met je eigen verrekijker! Die

maak jij in je eigen stijl. Kom

een tasje ophalen in de

recreatieruimte om zelf

thuis mee te knutselen!

13:00 uur

Safari-Avonturen-Tour
Plaats: Recreatieruimte

Ga jij mee op de Safari-

Avonturen-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.

19:30 uur

Wat schat je?
Ga met je familie op zoek

naar de verschillende

schattingsvragen tijdens

deze speurtocht. Tot een

uur na de aanvangstijd kun

je een antwoordformulier

komen ophalen bij de

recreatieruimte, en kun je

zelfstandig de speurtocht

lopen.

ZATERDAG 15 MEI 

10:00 uur

Ponyrijden
Plaats: Paardenbak

Verna, Madonna en Kyra

staan op jullie te wachten!

Inschrijven kan bij de

receptie, 15 minuten voor

€3,00 euro.

Helpen bij het poetsen mag

ook, meld je op het sportveld!

10:15 uur

KIDSCLUB: Piraten
We worden vandaag

allemaal stoere piraten! Ga

je eigen piratenhoed,

ooglapje en papegaai

knutselen! Het wordt weer

supergezellig. Kom een

knutseltasje ophalen in de

recreatieruimte om zelf

thuis alles te maken!

Vakantiepark De Luttenberg

13:00 uur

De Piratenschool
Plaats: Sportveld

Iedereen verzamelen! We

gaan vandaag van jullie

echte piraten maken! Heb jij

het in je om een piraat te

kunnen zijn?! Kom een

aantal testen doen op deze

heel bijzondere

piratenschool! Wie weet ga

jij er wel met een echt

diploma vandoor. Voor jong

en oud!

18:30 uur

Piratenspeurtocht
Waarom hebben piraten

eigenlijk een ooglapje? Doe

mee met onze speurtocht

en kom erachter! Speciaal

voor alle kinderen t/m 7

jaar! 

20:00 uur

Kampvuur
Plaats: Sportveld

We gaan gezellig

marshmallows roosteren bij

het kampvuur! Wij zorgen

voor stokken en

marshmellows!

ZONDAG 16 MEI 

10:00 uur

Ochtendbeat
Plaats: Recreatieruimte

10:15 uur

KIDSCLUB:
Jungledierenmaskers
We maken vandaag

superleuke

jungledierenmaskers! Kom

naar de recreatieruimte om

een knutseltasje op te

halen!

14:00 uur

Trefbal-Fun
Plaats: Sportveld

We spelen allerlei soorten

trefbal op het sportveld

voor iedereen van 8 t/m 12

jaar oud.
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