
Animatieprogramma 
 

Lieve vakantiegangers,  
 

Welkom op ons gezellige vakantiepark  
midden in de Brabantse bossen.  

Het animatieteam staat klaar met een heleboel 
leuke en gezellige activiteiten voor alle leeftijden.  

 
Blader snel verder om te zien wat wij allemaal 

aanbieden voor jouw leeftijd.  
De verzamelplaats is per spel anders en staat per 

activiteit vermeldt.  
 

Zien wij jullie bij één van de activiteiten?  
Wij wensen jullie alvast een hele fijne vakantie!  

 
Lieve groet,  

Het animatieteam  
  



Zaterdag 18 mei  
 

 

  

11:00 uur tot 11:30 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: feestzaal – Leeftijd 0 t/m 3 jaar 

 
11:00 uur tot 12:00 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 

 
11:45 uur tot 12:00 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 14:30 uur Boerderijspeurtocht  
Heb jij altijd al een echt boer of boerin willen zijn? Kom dan samen met 
ons deze ontzettende leuke speurtocht meespelen en verdien je eigen 

diploma.  
Verzamelen: feestzaal – Leeftijd 4 t/m 8 jaar 

 
13:30 uur tot 14:30 uur Levend mens erger je niet  

Benieuwd wat wij voor jullie in petto hebben? Deze variant van levend 
mens erger je niet is wat actiever dan het bordspel zoals we dit 

allemaal kennen. Kom jij met ons meespelen?  
Locatie: feestzaal – Leeftijd 8 t/m 12 jaar  

 
15:00 uur tot 16:00 uur Voetballen  

Trek je sportoutfit aan en schop tegen de bal. We gaan eerst even 
opwarmen en daarna natuurlijk een partijtje spelen. Sport jij met ons 

mee? 
Locatie: Restaurant – Leeftijd 10 t/m 16 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 verschillende, 

vraag het animatieteam welke dieren zij vandaag gaan bezoeken.  
Verzamelen: speelschuur – Kinderen onder de 5 jaar met begeleiding van een 

volwassenen.  



11:00 uur tot 11:30 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: feestzaal – Leeftijd 0 t/m 3 jaar 

 
11:00 uur tot 12:00 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 

 
11:45 uur tot 12:15 uur knuffelen met de dieren  

We gaan naar onze kleinste dieren om ze van dichtbij te kijken, te knuffelen 
en een spelletje te spelen. Gaan jullie mee naar de dieren?  

Verzamelen: Speelschuur – Leeftijd 0 t/m 6 jaar 
Dichte schoenen zijn verplicht  

 
13:30 uur tot 14:30 uur Postbodespel  

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

post naar de juiste brievenbussen te brengen?  
Verzamelen: feestzaal – Leeftijd 4 t/m 8 jaar 

 
13:30 uur tot 14:30 uur Proefjesspeurtocht 

Professor Plof is helemaal in de war en zijn proefjes zijn allemaal 
kwijt. Helpen jullie hem zoeken naar alle proefjes? Misschien 
mogen jullie wel een aantal proefjes samen met de professor 

uitvoeren. Sluit snel bij ons aan en verdien je diploma.  
Locatie: feestzaal – Leeftijd 8 t/m 12 jaar  

 
15:00 uur tot 16:00 uur slagbal  

Zin in een sportief uurtje? Vandaag spelen we slagbal kom snel 
naar de speelschuur en laat ons zien hoe hard jij tegen de bal kan 

meppen.  
Verzamelen: Speelschuur – Leeftijd: 10 t/m 16 jaar  

 
15:00 uur tot 16:00 uur Schminktheater   

Wil jij je graag laten schminken? Kijk snel op de lijst wat we 
vandaag allemaal schminken. 

Locatie: Receptie – alle leeftijden  
 

16:30 uur tot 17:00 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 – Leeftijd: vanaf 4 jaar  

 

Zondag 19 mei  


