
Welkom op vakantiepark Dierenbos! 

 

Mijn naam is Jibo en samen met het 

animatieteam sta ik klaar met allemaal leuke 

en gezellige activiteiten voor jong en oud. 
 

 

Wist je dat je onder professionele begeleiding 

aan de slag gaat tijdens de bootcamp of op 

zaterdagavond kan komen kijken naar de 

allerleukste kindershow Pinokkio?  
 

 

Zie ik jullie snel? 

Fijne vakantie! 

 

Lieve groetjes, 

Jibo en het animatieteam 

 

  

Animatie 
programma 



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 -   Postbodespel  
De postbode is in de war. Hij bezorgt alle brieven continue verkeerd. Kun 

jij hem helpen? Ren het bos in en bezorg de post in de juiste 
brievenbussen.  

Verzamelen: feestzaal – Leeftijd 4 t/m 8 jaar 
 

13:30 uur tot 14:45 uur – Levend tetris    
Het wel bekende spelletje op de telefoon, in het groot. We gaan het bos 

in en maken ons Tetris bord compleet.  
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 29 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  

 

 



I.v.m. de spooktocht van vanavond is er in de ochtend en middag geen programma.  
 

Wil jij vanavond meelopen met de spooktocht? Vergeet je dan niet aan te melden 
voor 16:00 uur.  

VOL = VOL  
  

 20:00 uur Spooktocht  
Het is tijd voor de spooktocht! Wil jij meelopen met 

deze angstaanjagende tocht? Schrijf je dan snel in bij 
de receptie. Iedere 10 minuten vertrekt er een groep 
van maximaal 10 personen. Hoe eerder je bent met 

inschrijven, hoe vroeger je kan vertrekken. Is de 
gewenste tijd vol? Dan bieden wij een alternatieve 

tijd aan. Vol = helaas echt vol!  
Tot 21:30 uur vertrekken de kindergroepen en zal de 

spooktocht iets milder zijn.  
Inschrijven kan nog vandaag bij de receptie tot 16:00 

uur.  
Het startpunt is op de parkplattegrond te vinden bij 

de groepsboerderij. Vanaf hier kun je de fakkels 
volgen richting het startpunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Dinsdag 30 juli  

18:15 uur tot 19:30 uur – Griezelspeurtocht  
 

Voor onze jongste gasten hebben wij een leuke 
griezelspeurtocht uitgezet. Tijdens deze speurtocht 

spelen we allerlei leuke spelletjes. Griezel jij gezellig met 
ons mee?  

Verzamelen: feestzaal – Leeftijd 4+  
Let op: tijdens deze tocht zullen er geen spoken zijn. Dit is een 
speurtocht gericht op jonge kinderen zonder schrikmoment.  

 

 



14:00 uur tot 15:30 uur – Kinderbingo  
Vandaag staan wij klaar met een te gekke kinderbingo. Geen 

bingo met cijfertjes maar allerlei leuke varianten, met als doel je 
kaart natuurlijk zo snel mogelijk vol krijgen. Aan het einde van 

deze bingomiddag gaan alle kinderen met een prijsje naar huis. 
Hoe leuk is dat? Zorg dat je op tijd bent zodat je geen ronde 

hoeft te missen.  
Locatie: feestzaal – Leeftijd 4 t/m 10 jaar 
€ 5,00 je speelt dan de gehele bingo mee  

 
16:00 uur tot 16:30 uur – Oscar de egel  

Even tijd voor de kleinste vakantiegangers onder ons. Vandaag 
gaan we allerlei spelletjes spelen met Oscar de egel. Ben jij 

benieuwd wat we gaan doen?  
Verzamelen: restaurant – Leeftijd 0 t/m 3 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   

 
 

19:00 uur –  Huifkartocht  
Zin in een leuke en gezellige ronde met paard en wagen door de 

omgeving van Vinkel? Ga dan mee met deze tocht. Om 19 uur 
vertrekt hij precies, zorg dus dat je op tijd bent!  

Verzamelen: Parkeerplaats bij de supermarkt - €3,- p.p. –  
enkel contante betalingen mogelijk.  

 
   
 

20:00 uur tot 21:15 uur –Kaarsenspel  
Benieuwd wat dit spel precies inhoudt? Neem dan snel al 

je vrienden/vriendinnen mee en speel met ons dit spel!  
Locatie: Speelschuur – Leeftijd: 12 t/m 16 jaar 

 
20:15 uur tot 22:00 uur -Bingo  

Doet u mee aan de leukste bingo van het land? In deze 
gekke bingorondes is niets te gek en zal er veel plezier 

zijn. Van een bekende Nederlander ronde tot de 
bekendste muziek hits raden, niks is te gek en ze 

passeren allemaal de revue  
Locatie: Feestzaal – Leeftijd: vanaf 18 jaar - € 7,50 per 

bingokaart  
De bingo zou eventueel een kwartier uit kunnen lopen.  

 
  

  

  
  

woensdag 31 juli  



10:00 uur tot 10:30 uur –Kliedertijd 
Knutselen voor de allerkleinste onder ons. Lekker kliederen me 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: Restaurant – Leeftijd: vanaf 4 jaar  
 
  

Van 11:00 uur tot 17:00 uur kunnen jullie heerlijk rondstruinen op de gezellige 
en grote braderie rondom de speelvijver!  

 
Van 13:00 uur tot 17:00 uur waterspetterfestijn!  

 
Het grootste, leukste en spetterende waterspetterfestijn is weer terug. Vorig 
jaar was een mega succes en dit jaar doen we het nog eens goed over. Kom jij 

lekker afkoelen met deze waterspellen? 
Vorm snel een team en meld je aan bij het animatieteam!  

 
Er zullen verschillende waterspringkussen worden geplaatst, deze zijn enkel 

toegankelijk onder begeleiding van het animatieteam!  
Wil jij deelnemen? Meld je dan snel aan met je team.  

 
Verzamelen: Speelschuur – Leeftijd 8 t/m 15 jaar  

  

   
  

Donderdag 01 augustus 

Waterspetterfestijn  



13:30 uur tot 14:45 uur -   Superheldenspelletjes  
Word jij een echte superheld net zoals superman, de Hulk of batman? 
Kom dan snel met al je vriendjes en vriendinnetjes naar de feestzaal.  

Zien we je zo?   
Verzamelen: feestzaal – Leeftijd 4 t/m 8 jaar 

 
13:30 uur tot 14:45 uur – SET    

Hoe snel ben jij? Bij dit spel draait het om snelheid en moet je op zoek 
naar verschillende plaatjes die een SET vormen. Wij zijn benieuwd wie er 

gaan winnen.  
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 02 augustus  

 
11:15 uur tot 12:00 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 
 

11:15 uur tot 12:00 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: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  
 

 


