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Wij bieden in de vakanties van Nederland meerdere activiteiten  
voor deze doelgroep. Bent u benieuwd naar het aanbod?  

Vraag het een animatiemedewerker! 



Konijnen: 0 – 3 jaar 

 
 

10:30 uur – 11:00 uur   Kliedertijd  
Een leuke knutsel voor onze kleinste vakantiegasten. Komen 
jullie gezellig kliederen? Locatie: Restaurant  
 
11:00 uur – 11:15 uur   Peuterdans  
Dans gezellig mee samen met papa en mama! Deze activiteit 
sluit aan bij het kliedertijd. Locatie: Restaurant  
 
14:00 uur – 15:00 uur   Winter wonder welkom  
Wij verwelkomen onze nieuwste gasten maar natuurlijk ook onze 
gasten die al op ons park verblijven. Laat jij je schminken, speel je 
een spelletje, kom je kleuren of geniet je gewoon lekker van het 
gezellige kampvuur? Locatie: Buitenplein receptie  
 
15:00 uur – 16:00 uur   Dieren bezoek   
Help jij een handje mee met het voeren van de geitjes? We bezoek 
nog één ander dier maar dat is nog een verrassing. Lopen jullie 
mee? Verzamelen: Receptie  
 
16:15 uur – 16:30 uur   Voorlezen    
Kom lekker zitten in de zitzakken en luister mee naar dit leuke 
verhaal van vandaag. Locatie: Restaurant 
 
16:45 uur – 17:00 uur   pyjamadisco       
Dans jij mee in jouw pyjama? We maken er een vrolijk 
pyjamafeest van, met leuke liedjes en dansjes. Fun voor alle 
jonge vakantievierders. Locatie: Restaurant 
 
  
  
 
 
 

Bevers: 4 – 6 jaar  
 

 
10:00 uur – 11:00 uur   Knutseltijd   
We maken er binnen een winterfeestje van met deze leuke 
knutsel. Wat we maken is nog een verrassing, knutsel jij 
gezellig mee? Locatie: Restaurant  
 
14:00 uur – 15:00 uur   Winter wonder welkom  
Wij verwelkomen onze nieuwste gasten maar natuurlijk 
ook onze gasten die al op ons park verblijven. Laat jij je 
schminken, speel je een spelletje, kom je kleuren of geniet 
je gewoon lekker van het gezellige kampvuur? Locatie: 
Buitenplein receptie  
 
15:00 uur – 16:00 uur   Dieren bezoek   
Help jij een handje mee met het voeren van de geitjes? We 
bezoek nog één ander dier maar dat is nog een 
verrassing. Lopen jullie mee? Verzamelen: Receptie  
 
16:15 uur – 16:30 uur   Voorlezen    
Kom lekker zitten in de zitzakken en luister mee naar dit 
leuke verhaal van vandaag. Locatie: Restaurant 
 
16:45 uur – 17:00 uur   pyjamadisco       
Dans jij mee in jouw pyjama? We maken er een vrolijk 
pyjamafeest van, met leuke liedjes en dansjes. Fun voor 
alle jonge vakantievierders. Locatie: Restaurant 
 
  
 
 

Eekhoorns: 7 – 10 jaar  
 
 

 

10:00 uur – 11:00 uur   Knutseltijd   
We maken er binnen een winterfeestje van met deze leuke 
knutsel. Wat we maken is nog een verrassing, knutsel jij 
gezellig mee? Locatie: Restaurant  
 
11:30 uur – 12:00 uur   Levend Pim-Pam-Pet      
Het wel bekende spelletje maar dan met een bal. Luk het 
jou om binnen de tijd een woord te zeggen met de juiste 
beginletter? Locatie: Feestzaal  
 
14:00 uur – 15:00 uur   Winter wonder welkom  
Wij verwelkomen onze nieuwste gasten maar natuurlijk ook 
onze gasten die al op ons park verblijven. Laat jij je schminken, 
speel je een spelletje, kom je kleuren of geniet je gewoon lekker 
van het gezellige kampvuur? Locatie: Buitenplein receptie  
 
15:00 uur – 16:00 uur   Dieren bezoek   
Help jij een handje mee met het voeren van de geitjes? We 
bezoek nog één ander dier maar dat is nog een verrassing. 
Lopen jullie mee? Verzamelen: Receptie  
 
16:45 uur – 17:00 uur   pyjamadisco       
Dans jij mee in jouw pyjama? We maken er een vrolijk 
pyjamafeest van, met leuke liedjes en dansjes. Fun voor alle 
jonge vakantievierders. Locatie: Restaurant 
 
 
 
 

Herten: 11 – 16 jaar  
 
 
 
11:30 uur – 12:00 uur   Levend Pim-Pam-Pet      
Het wel bekende spelletje maar dan met een bal. 
Luk het jou om binnen de tijd een woord te zeggen 
met de juiste beginletter? Locatie: Feestzaal  
 
15:00 uur – 16:00 uur   Dieren bezoek   
Help jij een handje mee met het voeren van de geitjes? 
We bezoek nog één ander dier maar dat is nog een 
verrassing. Lopen jullie mee? Verzamelen: Receptie  
 
16:30 uur – 17:00 uur   Voetbal   
We trotseren de kou voor een lekkere voetbaltraining. Na 
de warming-up spelen we een gave oefenvorm en daarna 
sluiten we natuurlijk af met partijtje. Verzamelen: 
Speelschuur  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vrijdag 04 januari 



 
 

10:30 uur – 11:00 uur   Kliedertijd  
Een leuke knutsel voor onze kleinste vakantiegasten. 
Komen jullie gezellig kliederen? Locatie: Restaurant  
 
11:00 uur – 11:15 uur    Peuterdans  
Dans gezellig mee samen met papa en mama! Deze 
activiteit sluit aan bij het kliedertijd. Locatie: Restaurant  
 
15:00 uur – 16:00 uur   Dieren bezoek   
Help jij een handje mee met het voeren van de geitjes? We 
bezoek nog één ander dier maar dat is nog een verrassing. 
Lopen jullie mee? Verzamelen: Receptie  
 
16:15 uur – 16:30 uur   Voorlezen    
Kom lekker zitten in de zitzakken en luister mee naar dit 
leuke verhaal van vandaag. Locatie: Restaurant 
 
16:45 uur – 17:00 uur Kinderdansfeest      
Wie gaat er mee dansen? We maken er een vrolijk feest 
van, met leuke liedjes en dansjes. Fun voor alle jonge 
vakantievierders. Locatie: Restaurant 
 
  
  
 
 
 

 
 
10:00 uur – 11:00 uur  Knutseltijd   
We maken er binnen een winterfeestje van met deze 
leuke knutsel. Wat we maken is nog een verrassing, 
knutsel jij gezellig mee? Locatie: Restaurant  
 
14:00 uur – 15:00 uur  Bordspellen uurtje  
Wij hebben allemaal leuke bordspellen bij ons. Welk 
spel wil jij samen met ons spelen? Locatie: Restaurant    
 
15:00 uur – 16:00 uur  Dieren bezoek   
Help jij een handje mee met het voeren van de geitjes? 
We bezoek nog één ander dier maar dat is nog een 
verrassing. Lopen jullie mee? Verzamelen: Receptie  
 
16:15 uur – 16:30 uur  Voorlezen    
Kom lekker zitten in de zitzakken en luister mee naar 
dit leuke verhaal van vandaag. Locatie: Restaurant 
 
16:45 uur – 17:00 uur Kinderdansfeest      
Wie gaat er mee dansen? We maken er een vrolijk 
feest van, met leuke liedjes en dansjes. Fun voor alle 
jonge vakantievierders.  Locatie: Restaurant 
 
  
 
 

 
 

 

10:00 uur – 11:00 uur  Knutseltijd   
We maken er binnen een winterfeestje van met deze leuke 
knutsel. Wat we maken is nog een verrassing, knutsel jij 
gezellig mee? Locatie: Restaurant  
 
11:30 uur – 12:00 uur  Levend twister   
Ken jij het spel twister? Wij spelen de extra grote variant 
hiervan. Speel jij gezellig mee? Locatie: Feestzaal  
 
14:00 uur – 15:00 uur  Bordspellen uurtje  
Wij hebben allemaal leuke bordspellen bij ons. Welk spel 
wil jij samen met ons spelen? Locatie: Restaurant    
 
15:00 uur – 16:00 uur  Dieren bezoek   
Help jij een handje mee met het voeren van de geitjes? We 
bezoek nog één ander dier maar dat is nog een verrassing. 
Lopen jullie mee? Verzamelen: Receptie  
 
16:45 uur – 17:00 uur Kinderdansfeest      
Wie gaat er mee dansen? We maken er een vrolijk feest 
van, met leuke liedjes en dansjes. Fun voor alle jonge 
vakantievierders. Locatie: Restaurant 
 
 
 
 

 
 
11:30 uur – 12:00 uur  Levend twister   
Ken jij het spel twister? Wij spelen de extra grote 
variant hiervan. Speel jij gezellig mee? Locatie: 
Feestzaal  
 
14:00 uur – 15:00 uur  Bordspellen uurtje  
Wij hebben allemaal leuke bordspellen bij ons. 
Welk spel wil jij samen met ons spelen? Locatie: 
Restaurant    
 
 
15:00 uur – 16:00 uur  Dieren bezoek   
Help jij een handje mee met het voeren van de 
geitjes? We bezoek nog één ander dier maar dat is 
nog een verrassing. Lopen jullie mee? Verzamelen: 
Receptie  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zaterdag 05 januari 



 
 

10:00 uur – 11:00 uur  Knutseltijd   
We maken er binnen een winterfeestje van met deze leuke 
knutsel. Wat we maken is nog een verrassing, knutsel jij 
gezellig mee? Locatie: Restaurant  
 
11:30 uur – 12:00 uur  Pizzaspel    
Ben jij een echte pizzakenner? Doe dan mee! Tijdens dit 
spel moet je rennen, vliegen en zorgen dat je pizza wordt 
belegd. Wordt jij de winnaar? Locatie: Feestzaal  
 
14:00 uur – 15:00 uur  Winterspeurtocht   
Een echte winterspeurtocht met allemaal leuke 
binnenspellen. We blijven wel lekker binnen want het is 
buiten veel te koud! Doe jij met ons mee?  Locatie: 
Feestzaal   
 
15:00 uur – 16:00 uur   Schminktheater 
Laat jezelf omtoveren tot een stoere ridder, een hele mooie 
prinses of een lief hondje. Weet jij al wat je wil worden 
vandaag? Locatie: Receptie  
 
16:30 uur – 17:00 uur  Voetballen 
We trotseren de kou voor een lekkere voetbaltraining. Na 
de warming-up spelen we een gave oefenvorm en daarna 
sluiten we natuurlijk af met partijtje. Verzamelen: 
Feestzaal  
 
 
 
 

 
 
11:30 uur – 12:00 uur  Pizzaspel    
Ben jij een echte pizzakenner? Doe dan mee! 
Tijdens dit spel moet je rennen, vliegen en zorgen 
dat je pizza wordt belegd. Wordt jij de winnaar? 
Locatie: Feestzaal  
 
15:00 uur – 16:00 uur  Schminktheater 
Laat jezelf omtoveren tot een stoere ridder, een 
hele mooie prinses of een lief hondje. Weet jij al 
wat je wil worden vandaag? Locatie: Receptie  
 
16:30 uur – 17:00 uur  Voetballen 
We trotseren de kou voor een lekkere 
voetbaltraining. Na de warming-up spelen we een 
gave oefenvorm en daarna sluiten we natuurlijk af 
met partijtje. Verzamelen: Feestzaal  
 
 
 
 
 

 
 
10:00 uur – 11:00 uur  Knutseltijd   
We maken er binnen een winterfeestje van met deze 
leuke knutsel. Wat we maken is nog een verrassing, 
knutsel jij gezellig mee? Locatie: Restaurant  
 
14:00 uur – 15:00 uur  Winterspeurtocht   
Een echte winterspeurtocht met allemaal leuke 
binnenspellen. We blijven wel lekker binnen want het 
is buiten veel te koud! Doe jij met ons mee?  Locatie: 
Feestzaal   
 
15:00 uur – 16:00 uur   Schminktheater 
Laat jezelf omtoveren tot een stoere ridder, een hele 
mooie prinses of een lief hondje. Weet jij al wat je wil 
worden vandaag? Locatie: Receptie  
 
16:15 uur – 16:30 uur  Voorlezen    
Kom lekker zitten in de zitzakken en luister mee naar 
dit leuke verhaal van vandaag. Locatie: Restaurant 
  
 
 

 
 

10:30 uur – 11:00 uur   Kliedertijd  
Een leuke knutsel voor onze kleinste vakantiegasten. 
Komen jullie gezellig kliederen? Locatie: Restaurant  
 
11:00 uur – 11:15 uur    Peuterdans  
Dans gezellig mee samen met papa en mama! Deze 
activiteit sluit aan bij het kliedertijd. Locatie: Restaurant  
 
15:00 uur – 16:00 uur   Schminktheater 
Laat jezelf omtoveren tot een stoere ridder, een hele mooie 
prinses of een lief hondje. Weet jij al wat je wil worden 
vandaag? Locatie: Receptie  
 
16:15 uur – 16:30 uur   Voorlezen    
Kom lekker zitten in de zitzakken en luister mee naar dit 
leuke verhaal van vandaag. Locatie: Restaurant 
  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 06 januari 


