
Animatieprogramma

01 tot en met 09 mei



Vakantiepark De Luttenberg

We proberen zo goed mogelijk de

coronamaatregelen op te volgen. Volgt u

alstublieft de aanwijzingen op van de

medewerkers. In verband met het COVID 19

zijn mondkapjes in de binnenruimtes

verplicht totdat u gaat zitten. Toeschouwers

(en dus ook ouders) zijn helaas niet

toegestaan bij binnenactiviteiten. Handen

worden bij binnenkomst en vertrek

gedesinfecteerd. Ons animatieteam houdt

zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.

ZATERDAG 01 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: Sieraden van
pasta
Vandaag maak je jouw eigen

sieraden van ongekookte

pasta. Kom een tasje

ophalen in de

recreatieruimte om zelf

thuis mee te knutselen!

13:00 uur

Bucket Challenge
Het animatieteam loopt

vandaag het park over met

de Bucket Challenge! Met

deze challenge gaan we

kijken wie de meeste

punten weet te gooien

tijdens dit leuke emmerspel.

Misschien kom je hen wel

tegen, en kun je een poging

wagen!

15:00 uur

Tennis
Kom richting de tennisbaan

en speel gezellig een potje

tennis mee! Neem je eigen

racket mee als je dit bij je

hebt.

19:00 uur

Prison Escape!
Plaats: Sportveld

Jullie zijn ontsnapt uit de

gevangenis, het enige wat

nog tussen jullie en jullie

vrijheid staat is een groot

mijnenveld. Lukt het jullie

de juiste weg te vinden en te

ontsnappen uit de

gevangenis?

ZONDAG 02 MEI 

10:00 uur

Ochtendbeat
Plaats: Recreatieruimte

10:00 uur

Haarveren zetten
Plaats: Receptie

Laat ook een vrolijke veer in

je haar zetten! Vooraan op

het park, bij de receptie op

het receptieplein zijn we

buiten bij de loungebanken

en het springkussen met

verschillende mooie

haarveren (tegen betaling).

Kom kijken!

10:15 uur

KIDSCLUB: Wenslampion
Met deze wenslampion

komt je wens misschien wel

uit! Wat is jouw grootste

wens? Kom een knutseltasje

ophalen in de

recreatieruimte en geef je

gelijk op voor vanavond!

Vanavond is er een

lampionnenoptocht over

het park waarbij je jouw

mooie lampion kunt

meenemen!



Vakantiepark De Luttenberg

13:00 uur

Uitzwaaien
We gaan nog één keer

verschillende spelletjes

doen voordat we elkaar

gaan uitzwaaien!

Vakantiepark De Luttenberg

13:00 uur

Zeskamp
Plaats: Sportveld

Het is weer tijd voor de

grote zeskamp! Behaal met

je team bij alle 6 onderdelen

zoveel mogelijk punten en

ga er met je team met de

overwinning vandoor!

Schrijf je als team van 6

personen in of schrijf je solo

in en dan maken wij een

team waar je in komt te

zitten.

20:30 uur

Magische
Lampionnenoptocht
Loop gezellig mee met deze

Magische

Lampionnenoptocht! In het

knusteltasje van vanochtend

zitten alle benodigheden om

een mooie lampion te

maken. Met jouw

huishouden lopen we in

tijdsblokken over het park in

een mooie

lampionnentocht. Je kunt je

hiervoor opgeven bij de

recreatie.

MAANDAG 03 MEI 

10:00 uur

Ochtendbeat
Plaats: Recreatieruimte

10:15 uur

KIDSCLUB: Vogelhuisje
We maken vandaag een

vogelhuisje. Zorg je zelf voor

een leeg pak melk? Kom een

tasje ophalen in de

recreatieruimte om zelf

thuis mee te knutselen!

13:00 uur

Er was eens een
Sprookje...
Weet jij alles over

sprookjes? Doe dan gezellig

mee met deze speurtocht!

Vanaf 3 jaar. Tot een uur na

de aanvangstijd kun je een

antwoordformulier komen

ophalen bij de

recreatieruimte, en kun je

zelfstandig de speurtocht

doorlopen.

15:00 uur

Jeu de Boules 
Plaats: Sportveld

We spelen een potje Jeu de

Boules! Kom meedoen en

misschien ga jij er wel met

de overwinning vandoor!

Neem je eigen Jeu-de-

Boules-ballen mee als je die

hebt. Voor iedereen van 8

t/m 12 jaar oud.

18:30 uur

Marshmellows bakken
rond het kampvuur
Plaats: Sportveld

Wij zorgen voor de stokken

en marshmellows!

DINSDAG 04 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: Vakantiespel
Maak deze ochtend je eigen

vakantiespel inclusief

zelfgemaakte dobbelsteen

om je deze vakantie nooit te

vervelen! Kom een tasje

ophalen in de

recreatieruimte om zelf

thuis mee te knutselen!



Vakantiepark De Luttenberg

13:00 uur

Oud-Hollandse Spelen
Plaats: Sportveld

Doe mee met

spijkerpoepen, koekhappen,

zaklopen en nog veel meer

echte Hollandse spelletjes!

Voor jong en oud en het

hele gezin!

20:00 uur

QR-Code-Hunt
Plaats: Recreatieruimte

Ga met je mobiele telefoon

op pad en ga op zoek naar

de verschillende QR-codes!

Tot een uur na de

aanvangstijd kun je een

antwoordformulier komen

ophalen bij de

recreatieruimte, en kun je

zelfstandig de speurtocht

lopen.

WOENSDAG 05 MEI 

10:00 uur

Ochtendbeat
Plaats: Recreatieruimte

10:15 uur

KIDSCLUB: Slingers
Hallo allemaal! Zelf slingers

maken om je tent, caravan

of chalet mee te versieren,

want het is bevrijdingsdag

vandaag! Kom een tastje

ophalen in de

recreatieruimte om zelf

thuis mee te knutselen!

13:00 uur

Oranje-Kermis
Plaats: Sportveld

Dat is gezellig! Jij komt toch

gezellig meedoen! Speciaal

voor Bevrijdingsdag zijn er

allerlei leuke spelletjes

uitgezet! Misschien haal jij

wel de meeste punten!

15:00 uur

Voetbal
Plaats: Sportveld

We spelen een gezellig potje

voetbal, voor alle kinderen

van 6 t/m 12 jaar oud.

20:00 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.

DONDERDAG 06 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: Kabouterhuisje
We maken vandaag

kabouterhuisjes voor al die

loslopende kabouters! Kom

een tasje ophalen in de

recreatieruimte om zelf

thuis mee te knutselen!

13:00 uur

Freek Vonk - Wilde-Dieren-
Expeditie
Plaats: Sportveld

Ga net als Freek Vonk op

expeditie en kom van alles

te weten over bijzondere

dieren. Maar pas op voor

bijtgrage haaien en

bloeddorstige larven! Het

team, dat als eerste de

finish bereikt van deze

levende variant op

ganzenbord, wint, en kan

terugkijken op een

geslaagde expeditie!

Vakantiepark De Luttenberg

15:00 uur

Tafeltennis: Rond de Tafel
Plaats: Sportveld

Neem je tafeltennisbatje

mee en doe mee! Wie blijft

er het langste in het spel?

Voor iedereen van 8 t/m 12

jaar oud.

20:00 uur

Guess the Picture!
Ga alleen of met je familie

op pad en op zoek naar de

verschillende foto's tijdens

deze speurtocht. Weten

jullie wat er op elke foto

staat afgebeeld? Tot een uur

na de aanvangstijd kun je

een antwoordformulier

komen ophalen bij de

recreatieruimte, en kun je

zelfstandig de speurtocht

lopen.

VRIJDAG 07 MEI 

Vrije dag
Vandaag rust het

recreatieteam lekker uit

maar morgen zijn we er

weer.

ZATERDAG 08 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: Op de Camping!
Vandaag gaan we iets

maken dat te maken heeft

met een camping! We

houden nog even geheim

wat het precies is... Kom een

tasje ophalen in de

recreatieruimte om zelf

thuis mee te knutselen!

13:00 uur

Voetbal, Voetbal en nog
eens Voetbal!
Plaats: Sportveld

Als je dacht, dat er maar één

soort voetbal bestond, dan

heb je het mooi mis.

Vandaag presenteren we

maar liefst 4 nieuwe

voetbalspellen! Voor

iedereen van 8 t/m 12 jaar.

18:30 uur

Marshmellows bakken
rond het kampvuur
Plaats: Sportveld

Wij zorgen zelf voor

marshmellows en stokken!

20:00 uur

Vossenjacht
Plaats: Sportveld

We gaan op zoek naar de

Vossen! Kun jij ze allemaal

vinden? Voor deze activiteit

is het recreatieteam op zoek

naar vrijwilligers van 18 jaar

en ouder. Wil je helpen, laat

het ons weten!

ZONDAG 09 MEI 

10:00 uur

Ochtendbeat
Plaats: Recreatieruimte

10:15 uur

KIDSCLUB:
Moederdaghartjestas
Deze knutsel is voor de

liefste mama van de wereld!

Kom een tasje ophalen in de

recreatieruimte om zelf

thuis mee te knutselen!
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