
Animatie 
Programma  

 

 
Speel, dans en lach met ons mee. 
Blader snel verder en kijk welke 

activiteiten er voor jou zijn. 
 

 



 Zaterdag 28 september   
 
10:00 uur tot 11:00 uur  Knutselen  
Goedemorgen allemaal, komen jullie gezellig knutselen? Wat we gaan 

maken houden we nog even een verrassing maar het wordt zeker iets leuks 

om mee naar huis te nemen. Locatie: Restaurant – Vanaf 4 jaar  

 

10:30 uur tot 11:00 uur  Kliedertijd  
Goedemorgen allemaal, voor de allerkleinste is het tijd om de handen uit 

de mouwen te steken en eens lekker te gaan knutselen. Komen jullie 

gezellig kliederen? Locatie: Restaurant – Vanaf 0 t/m 3 jaar  

 

11:30 uur tot 12:15 uur  Schminktheater  
Het is tijd voor de schminkkar. Kijk snel op het lijstje wat jij kan worden. 

Heb jij al een keuze kunnen maken? Locatie: Restaurant 

 

13:30 uur tot 14:30 uur  Proefjesspeurtocht  
Heb jij de route al zien hangen? Speur en probeer jij met ons mee? 

Professor Plof leert jullie allemaal leuke trucjes! Verdien jouw eigen 

professor diploma. Tot zo!  Verzamelen: Restaurant – Vanaf 4 jaar  

 

15:00 uur tot 16:00 uur  Bosscrabble   
We gaan het bos in. De letters zijn verspreid in het bos en aan jou de taak 

om zoveel mogelijk woorden te vormen. Verzamelen: Restaurant –  

Vanaf 7 jaar  

 

16:30 uur tot 17:15 uur  Dieren bezoek    
We gaan langs onze dieren. Heb jij ze al gezien?  

We bezoeken twee dieren en je leert allemaal leuke  

weetjes over ze. Trek dichte schoenen aan,  

anders kun je niet alle verblijven in. Tot zo!   

Verzamelen: receptie  
 
 

 
 
 



Zondag 29 september   
 
10:00 uur tot 11:00 uur  Versier jouw eigen schort  
Goedemorgen allemaal, komen jullie gezellig knutselen? Je krijgt jouw 

eigen schort en mag deze verven en versieren zoals jij dat wilt. Niemand 

heeft hetzelfde schort, hoe gaaf is dat? Locatie: Restaurant – Vanaf 4 

jaar - € 2,50 per persoon – enkele contante betalingen mogelijk  

 

10:30 uur tot 11:00 uur  Kliedertijd  
Goedemorgen allemaal, voor de allerkleinste is het tijd om de handen uit 

de mouwen te steken en eens lekker te gaan knutselen. Komen jullie 

gezellig kliederen? Locatie: Restaurant – Van 0 t/m 3 jaar  

 

11:30 uur tot 11:45 uur  Oscar de egel   
Oscar is de liefste en zachtste egel die je kent. Kom jij spelletjes met hem 

spelen? Locatie: Restaurant – Van 0 t/m 3 jaar  

 

13:30 uur tot 14:30 uur  Cowboys en indianenspelletjes    
Wil jij ook de trucjes weten van een stoere cowboy? Of wil je weten wat 

een indiaan allemaal doet? Speel dan mee met de leukste spelletjes. 

Locatie: Restaurant – Vanaf 4 jaar  

 

15:00 uur tot 16:00 uur  Het grote trollenspel   
We gaan het bos in. De trollen zijn op pad gegaan en hebben van alles 

uitgespookt in het bos. Lukt het jou samen met jouw team om de trollen 

te verslaan? Verzamelen: Restaurant - Vanaf 7 jaar  

 
16:30 uur tot 17:15 uur  Kinderdansfestijn     
Dit wordt een superleuk feest! Wij houden van  

dansen. We gaan dansen, zingen en feesten op  

de leukste muziek. Kom ook! Kom zingen, dansjes  

leren en nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken.  

Locatie: Restaurant  
  



Tijdens de knutsel maken wij 

gebruik van wc-rollen, keukenrollen 

en eierdozen om de knutsel 

kosteloos te houden.  

 

Spaart u met ons mee? U kunt de 

lege keukenrollen, eierdozen en wc-

rollen afgeven bij de receptie zodra 

u uitcheckt.  

 

 

Namens de knutselende kinderen 

van Dierenbos en het animatieteam, 

Bedankt!  
 

 
 


