
Animatieprogramma

03 tot en met 05 april



Vakantiepark De Luttenberg

ZATERDAG 03 APRIL 

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: Paashaas
De Paashaas mag natuurlijk

niet ontbreken deze dagen!

Kom een tasje ophalen in de

recreatieruimte om zelf

thuis mee te knutselen!

13:00 uur

Paasei-Paniek! 
Plaats: Sportveld

Paasei-paniek! De

paaseieren zijn niet op tijd

klaar! Help jij ons mee? 

18:30 uur

De zoektocht naar een
gouden ei
Om precies 18.30 uur

worden 3 gouden eieren

opgehangen ergens op het

recreatiepark. Lukt het jou

om één van deze 3 gouden

eieren te vinden? Dan win je

een leuke prijs! De gouden

eieren zijn afgebeeld op

papier, en hangen verspreid

op het recreatiepark.

Wanneer jij er eentje vind,

neem je de afbeelding mee

en lever je deze tot uiterlijk

19.30 uur in bij het

animatieteam bij de

recreatieruimte. Om precies

19.30 uur worden de niet

gevonden gouden eieren

weg gehaald en is het spel

klaar.

19:00 uur

Super-Record-Quiz
Plaats: Recreatieruimte

Wat is het wereldrecord

televisiekijken? Hoe lang is

de langste vrouw ter

wereld? Hoeveel hotdogs

moet je eten in 3 minuten

om het wereldrecord te

verbreken? Allemaal vragen

waar jij antwoord op moet

geven tijdens deze Super-

Record-Quiz! Kom vandaag

tot een uur na aanvang van

deze activiteit de vragen

ophalen bij de

recreatieruimte zodat je zelf

thuis met de hulp van je

familie de vragen over

records kunt beantwoorden!

De antwoorden hangen

morgen op het raam van de

recreatieruimte.

ZONDAG 04 APRIL 

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: Nestje Kuikens
We maken een nestje vol

met schattige, lieve, kleine

kuikentjes! Kom een tasje

ophalen in de

recreatieruimte om zelf

thuis mee te knutselen!

13:00 uur

Paashazenjacht!
Plaats: Sportveld

Speurtalenten opgelet! Wie

lukt het om de meeste

Paashazen te vinden tijdens

deze Paashazenjacht?

Vakantiepark De Luttenberg

18:30 uur

De zoektocht naar een
gouden ei
Om precies 18.30 uur

worden 3 gouden eieren

opgehangen ergens op het

recreatiepark. Lukt het jou

om één van deze 3 gouden

eieren te vinden? Dan win je

een leuke prijs! De gouden

eieren zijn afgebeeld op

papier, en hangen verspreid

op het recreatiepark.

Wanneer jij er eentje vind,

neem je de afbeelding mee

en lever je deze tot uiterlijk

19.30 uur in bij het

animatieteam bij de

recreatieruimte. Om precies

19.30 uur worden de niet

gevonden gouden eieren

weg gehaald en is het spel

klaar.

19:00 uur

Kraak de Code
Gaat het jou en je team

lukken om de code te

kraken door het oplossen

van verschillende

breinbrekers? Kom vandaag

tot een uur na aanvang van

deze activiteit de

breinbrekers ophalen bij de

recreatieruimte zodat je zelf

thuis met de hulp van je

familie de code kunt kraken!

De antwoorden hangen

morgen op het raam van de

recreatieruimte.

MAANDAG 05 APRIL 

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: Paashaas-
Masker
Met dit paashazenmasker

wordt het paasweekend

echt een feest! Kom een

tasje ophalen in de

recreatieruimte om zelf

thuis mee te knutselen!

13:00 uur

Zoek de Verschillen
Plaats: Recreatieruimte

Ga op pad en volbreng alle

opdrachten tijdens deze

tocht, waar jij op zoek moet

gaan naar de verschillen!

Alle speurders verzamelen!

Tot een uur na de

aanvangstijd kun je een

antwoordformulier komen

ophalen bij de

recreatieruimte, en kun je

zelfstandig de speurtocht

lopen.

15:00 uur

Het grote Paas-
pannatoernooi
Plaats: Sportveld
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