
Animatieprogramma

22 tot en met 24 mei



Vakantiepark De Luttenberg

ZATERDAG 22 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: Boerderij
Vandaag kun je een eigen

boerderij vol met dieren

knutselen! Kom een

knutseltasje ophalen in de

recreatieruimte!

14:00 uur

Dat is Punten scoren!
Plaats: Sportveld

Wie verdient de meeste

punten tijdens deze leuke

spelletjes?

19:00 uur

Marshmellows bakken
rond het kampvuur
Plaats: Sportveld

Wij zorgen zelf voor

marshmellows en stokken!

ZONDAG 23 MEI 

10:00 uur

Haarveren zetten
Laat ook een vrolijke veer in

je haar zetten! Deze kun je

laten zetten voor op het

park, bij de receptie. 

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: Vogelnest
Tjielp, tjielp... Er zitten

allemaal jonge vogeltjes in

het nest! Kom een

knutseltasje halen om het

nestje thuis te knutselen!

14:00 uur

Boskwartetten
Plaats: Sportveld

Verzamel zo snel mogelijk

een kwartet met

voorwerpen uit het bos.

19:00 uur

Disney Speurspektakel
Een superleuke speurtocht

met Goofy, Mickey, Minnie

en nog veel meer Disney-

figuren! Speciaal voor alle

kinderen vanaf 4 jaar. Tot

een uur na de aanvangstijd

kun je een

antwoordformulier komen

ophalen bij de

recreatieruimte, en kun je

zelfstandig of met de familie

de speurtocht doorlopen.

MAANDAG 24 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 bij

de recreatieruimte een

knutseltasje ophalen!

Vakantiepark De Luttenberg

13:00 uur

Tafeltennis: Rond de Tafel
Neem je tafeltennisbatje

mee en doe mee! Wie blijft

er het langste in het spel?
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