
Vakantiepark De Luttenberg

Animatieprogramma
04 tot en met 06 juni

ZATERDAG 04 JUNI 

10:00 uur

Ochtendbeat
Plaats: Recreatieruimte

Dans je met ons mee?

10:15 uur

KIDSCLUB: Diep in de zee
Diep in de zee vind je de

mooiste vissen, deze

onderwaterwereld gaan wij

vandaag namaken.

13:00 uur

Insecten tocht
Plaats: Sportveld

Ben jij een echte speurneus

en heb je oog voor kleine

dingen? Doe dan mee met

deze insecten tocht!

15:00 uur

Penalty-Bokaal!
Plaats: Sportveld

Wie schiet de meeste

penalty's? Doe lekker mee!

Vanaf 6 jaar.

20:00 uur

Beste-Vrienden-Spelshow
Plaats: Recreatieruimte

Welke groep haalt de

meeste punten bij de

verschillende

spelonderdelen? Strijd

samen met je vrienden voor

de overwinning tijdens deze

gezellige vriendschappelijke

spelshow!

ZONDAG 05 JUNI 

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)

10:00 uur

Ochtendbeat
Plaats: Recreatieruimte

Dans je met ons mee?

10:15 uur

Maak je eigen
regenmeter!
In Nederland kan het flink

regenen. Wil je meten

hoeveel neerslag er nu

eigenlijk echt gevallen is? Wij

helpen je om zelf een

regenmeter te maken met

een lege fles. Heel makkelijk

én een leuke manier om zelf

eens weermannetje te

spelen.

14:00 uur

Familie-Voetbaltoernooi
Plaats: Sportveld

Je eigen familie als team in

een sportieve wedstrijd!

Scoor en win die cup en dan

is jullie vakantie zeker niet

meer stuk te krijgen! Schrijf

je team van papa's, mama's,

broertjes, zusjes, vriendjes

en buren nu in bij het

recreatieteam!

19:00 uur

Familie-Voetbaltoernooi
FINALE
Plaats: Sportveld

De grote finale! Welke

familie mag zich kampioen

noemen deze vakantie? Nu

weten we welke teams er in

de finale staan. Publiek is

natuurlijk van harte welkom!

20:00 uur

Marshmellows bakken
rond het kampvuur
Plaats: Sportveld

Wij zorgen zelf voor

marshmellows en stokken!

MAANDAG 06 JUNI 

10:00 uur

Ochtendbeat
Plaats: Recreatieruimte

Dans je met ons mee?



Vakantiepark De Luttenberg

10:15 uur

KIDSCLUB: Vrolijke
Regenboog
Plaats: Recreatieruimte

Van deze kleurrijke

regenboog wordt je altijd

vrolijk!

13:00 uur

De verdwenen Lolly's van
Job Lollypop
Plaats: Sportveld

Job Lollypop is zijn grote zak

met lolly's verloren. Hij weet

niet waar hij zoeken moet.

Ga jij hem helpen de lolly's

terug te vinden? Een gelikt

spel voor iedereen!

15:00 uur

Tafeltennis: Rond de Tafel
Plaats: Sportveld

Neem je tafeltennisbatje

mee en doe mee! Wie blijft

er het langste in het spel?
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