
Welkom op vakantiepark 

Dierenbos! 

 

Mijn naam is Jibo en samen met 

het animatieteam staan wij klaar 

met allemaal leuke en gezellige 

activiteiten voor jong en oud. 
 

Ben jij benieuwd wat er voor jou 

te doen is in jouw vakantie? 

Blader dan snel verder en kom 

erachter! 
 

 

Zien wij jullie snel? 

Fijne vakantie! 

 

Lieve groetjes, 

Jibo en het animatieteam 

 

  

Animatie 
programma 



13:30 uur tot 14:45 uur -   Regenboogspel   
Tik zoveel mogelijk kinderen om al eerste de verschillende kleuren te 
bemachtigen. Heb jij van iedere kleur minimaal 1 kaartje roep dan snel 

regenboog, dan ben jij de winnaar.  
Verzamelen: feestzaal – Leeftijd 4 t/m 8 jaar 

 
13:30 uur tot 14:45 uur – Postbodespel    

Heeelp, alle post is door de war en de postbode kan dit probleem niet 
meer oplossen. Komen jullie snel naar het buitenpodium om alle post naar 

de juiste brievenbussen te brengen?  
Verzamelen: Buitenpodium – Leeftijd: 8 t/m 12 jaar  

 
16:15 uur tot 17:00 uur - Dierenbezoek  

We gaan op bezoek bij de dieren op het park. Natuurlijk komen we niet 
met lege handen en zorgen we voor een lekker snoepje. We gaan de 
verblijven binnen dus trek dichte schoenen aan. Met open schoenen 

mogen jullie helaas het verblijf niet binnen. De dieren die wij bezoeken 
zijn per dag verschillend, vraag het animatieteam welke dieren zij vandaag 

gaan bezoeken.  
Verzamelen: receptieplein – Kinderen onder de 5 jaar met begeleiding 

van een volwassenen.  
 

 
  

 

 

  

Vrijdag 12 juli  
10:00 uur tot 11:oo uur – Bootcamp onder professionele begeleiding   

Onder professionele begeleiding, sportief aan de slag tijdens de vakantie? 
Het kan! Melanie staat klaar met een intensieve bootcamp op ons park. 

Het maximaal aantal deelnemers per bootcamp is 15, dit om de juiste 
begeleiding te kunnen bieden tijdens de oefeningen. Wil jij meedoen? 

Meld je dan bij de receptie aan voor donderdag 18:00 uur. Bij minimaal 5 
aanmeldingen gaat het door.  

Verzamelen: receptie – Leeftijd: 18+ - €3,- per persoon, gelijk te voldoen 
bij reserveren – Minimaal 5 en maximaal 15 deelnemers.  

 
10:00 uur tot 10:30 uur - Kliedertijd 

Knutselen voor de allerkleinste onder ons. Lekker kliederen met verf of 
iets knutselen van papier? Ben jij benieuwd wat we gaan maken? Sluit dan 

snel bij ons aan. 
Locatie: bowlingbaan – Leeftijd 0 t/m 3 jaar 

 
10:00 uur tot 11:00 uur - Knutselen 

Goedemorgen allemaal zijn jullie allemaal lekker uitgeslapen? Wij staan er 
weer helemaal klaar voor en kijken uit naar jullie komst. Knutsel jij met ons 

mee? 
Locatie: feestzaal – Leeftijd vanaf 4 jaar 

 
 

10:45 uur tot 11:00 uur – Ontmoet Jibo  
Kom jij een high-5, knuffel of handje geven? Natuurlijk is er ook tijd 
voor een mooie foto. Kom jij jouw vakantievriendje gedag zeggen?  

Locatie: Restaurant  
 

11:00 uur tot 11:45 uur – Slagbal  
Vandaag spelen we slagbal kom snel naar de speelschuur en laat ons 

zien hoe hard jij tegen de bal kan meppen.  
Verzamelen: speelschuur – Leeftijd 8 t/m 12 jaar 

 
11:00 uur tot 11:45 uur – Voetbal  

Trek je sportoutfit aan en schiet die bal in het doel. Welk team 
scoort de meeste punten?  

Locatie: feestzaal – Leeftijd 12 t/m 16 jaar  
 

 



09:45 uur tot 10:45 uur – Aquafit  
Hebben jullie zin om samen met ons de dag sportief te 

beginnen?  
Trek je zwemkleding aan en doe gezellig met ons mee. Bij goed 

weer zijn wij te vinden in het buitenbad anders kunt u zich 
melden bij het binnenbad.   

Locatie: Receptie – Leeftijd: 18+ - Let op: geldig entreekaartje 
voor het zwembad is vereist.  

 
10:00 uur tot 10:30 uur - Kliedertijd 

Knutselen voor de allerkleinste onder ons. Lekker kliederen met 
verf of iets knutselen van papier? Ben jij benieuwd wat we gaan 

maken? Sluit dan snel bij ons aan. 
Locatie: bowlingbaan– Leeftijd 0 t/m 3 jaar 

 
10:00 uur tot 11:00 uur - Knutselen 

Goedemorgen allemaal zijn jullie allemaal lekker uitgeslapen? Wij 
staan er weer helemaal klaar voor en kijken uit naar jullie komst. 

Knutsel jij met ons mee? 
Locatie: feestzaal  – Leeftijd vanaf 4 jaar 

 
10:45 uur tot 11:00 uur – Peuterdans   

Lekker swingen en zingen samen met papa en mama. 
Dansen jullie met ons mee? 

Locatie: Restaurant – Leeftijd 0 t/m 3 jaar 

 

13:30 uur tot 14:45 uur – Levend pacman  
Een spelletje wat vroeger helemaal hip was. Een poppetje wat 

allemaal gele stippen moet verzamelen. Ben jij benieuwd hoe wij 
dit spel spelen kom dan snel naar het buitenpodium en speel dit 

spel met ons mee.  
Locatie: buitenpodium – Leeftijd 8 t/m 12 jaar 

 
15:00 uur tot 16:30 uur - Schminken  

De schminkkar staat weer klaar voor jullie. Kom gezellig naar het 
restaurant en kijk wat jij vandaag wil worden.  

Let op: ben er op tijd bij want wij stoppen 16:30 uur.  
Verzamelen: restaurant – Alle leeftijden   

 

18:30 uur tot 18:50 uur – Voorlezen  
Vind jij het leuk om naar een leuk verhaaltje te komen 

luisteren?  
Plof lekker neer in de zitzakken en luister naar een 

leuk verhaal.  
Locatie: Restaurant – Leeftijd: t/m 6 jaar 

 

19:00 uur tot 19:45 uur - Kinderdansfestijn 
Heb jij zin om je dag swingend af te sluiten kom 

dan snel naar de feestzaal en dans met ons mee. 
We hebben een aantal te gekke nummers 

klaarstaan, dus we zien jullie zo! 
Locatie: Feestzaal – Alle leeftijden   

 
20:15 uur tot 21:30 uur – Party en Co 

Misschien een bekend bordspel voor jullie? Maar wij 
spelen het net even iets anders. Komen jullie allemaal 

naar de feestzaal? 
Locatie: Feestzaal – 12+  

 
  

Zaterdag 13 juli  

11:00 uur tot 11:45 uur – Hockey   
Trek je sportoutfit aan en kom samen met ons hockeyen. Eerst 
even opwarmen en daarna gaan we kijken welk team het beste 

scoort.  
Verzamelen: speelschuur – Leeftijd 8 t/m 12 jaar 

 
11:00 uur tot 11:45 uur – Slagbal   

Vandaag spelen we slagbal kom snel naar de speelschuur en 
laat ons zien hoe hard jij tegen de bal kan meppen.  

Locatie: buitenpodium – Leeftijd 12 t/m 16 jaar  
 

13:30 uur tot 14:45 uur -   Piratenspeurtocht  
Heb jullie zin om mee te speuren. Tijdens de piratenspeurtocht 
mogen jullie allemaal laten zien dat je een echte piraat bent. Is 

dit jullie gelukt dan verdienen jullie een piratendiploma.  
Verzamelen: speelschuur – Leeftijd 4 t/m 8 jaar 

 

 



 

 
13:45 uur tot 15:15 uur – Bosgolf  

Durf jij je te wagen aan deze leuke activiteit? We gaan 
het bos in en maken er een gezellig parcours van. Zien 

we je zo?  
Locatie: speelschuur – Familieactiviteit - €1,- per 

persoon  

 
15:30 uur tot 16:45 uur – Grote handtekeningenspel  

Wie heeft aan het einde van dit spel de meeste 
handtekeningen verzameld?  

Locatie: speelschuur – Leeftijd: 4 t/m 8 jaar  
 

15:30 uur tot 16:45 uur – Weermannenspel  
Heeelp, alle seizoen zijn door elkaar geraakt. Kunnen 
jullie ervoor zorgen dat alles weer kloppend wordt.  

Locatie: buienpodium – Leeftijd: 8 t/m 12 jaar  
 

 
19:00 uur tot 19:45 uur - Kinderdansfestijn 

Heb jij zin om je dag swingend af te sluiten kom dan snel naar de feestzaal en dans met ons 
mee. We hebben een aantal te gekke nummers klaarstaan, dus we zien jullie zo! 

Locatie: Feestzaal – Alle leeftijden   
 
  

 
  

Zondag 14 juli  



09:45 uur tot 10:oo uur – Ochtendfit  
Hebben jullie zin om samen met ons dansend de dag te beginnen?  

Ben er snel bij want we beginnen op tijd.  
Locatie: Toiletgebouw Ree – Alle leeftijden  

 
10:00 uur tot 10:30 uur - Kliedertijd 

Knutselen voor de allerkleinste onder ons. Lekker kliederen met verf of 
iets knutselen van papier? Ben jij benieuwd wat we gaan maken? Sluit dan 

snel bij ons aan. 
Locatie: bowlingbaan – Leeftijd 0 t/m 3 jaar 

 
10:00 uur tot 11:00 uur - Knutselen 

Goedemorgen allemaal zijn jullie allemaal lekker uitgeslapen? Wij staan er 
weer helemaal klaar voor en kijken uit naar jullie komst. Knutsel jij met ons 

mee? 
Locatie: feestzaal – Leeftijd vanaf 4 jaar 

 
10:45 uur tot 11:00 uur – Ontmoet Jibo  

Kom jij een high-5, knuffel of handje geven? Natuurlijk is er ook tijd voor 
een mooie foto. Kom jij jouw vakantievriendje gedag zeggen?  

Locatie: Restaurant  
 

13:30 uur tot 14:45 uur -   Parachute spelletjes  
Wij hebben een hele grote parachute die we voor de dag halen. We doen 

hier hartstikke veel leuke spelletjes mee. Komen jullie meespelen?  
Verzamelen: feestzaal – Leeftijd 4 t/m 8 jaar 

 
13:30 uur tot 14:45 uur – Levend pim pam pet   

Draai aan het rad, zie welke letter er uitkomt en beantwoord met deze 
letter de vraag die gesteld wordt. We spelen die spel natuurlijk wel in het 

groots dus kom allemaal kijken naar deze leuke variant.  
Verzamelen: Buitenpodium – Leeftijd: 8 t/m 12 jaar  

 
15:00 uur tot 16:30 uur – Warm welkom 

Ben je al even op vakantie of kom je juist net aan dat maakt niet  
uit. Iedereen is welkom om kennis te maken met ons 

 animatieteam. Natuurlijk zal Jibo zich zo nu en dan ook even laten zien. 
Kom jij jezelf laten schminken of speel je liever een spelletje?  

Het kan allemaal  
Locatie: Receptie – alle leeftijden  

 
  

 

  

 

maandag 15 juli  

11:00 uur tot 11:45 uur – Voetbal 
Trek je sportoutfit aan en schiet die bal in het doel. Welk team 

scoort de meeste punten?  
Verzamelen: speelschuur – Leeftijd 8 t/m 12 jaar 

 
11:00 uur tot 11:45 uur – Volleybal  

Trek je sportoutfit aan en mep die bal over het net. We hebben 
allerlei leuke varianten voor jullie klaarstaan. Dus kom snel naar het 

restaurant en doe met ons mee. 
Locatie: feestzaal – Leeftijd 12 t/m 16 jaar  

 

 


