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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! 



 
 

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 Heel Dierenbos bakt…  
      KOEKJES!  
Bak jij gezellig met ons mee ?We bakken de lekkerste 
koekjes van heel Dierenbos. Vergeet je niet aan te 
melden vóór 12:00 uur bij het animatieteam.  Locatie: 
Feestzaal – aanmelden is verplicht! - €2,- per persoon  
 
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  30 seconds    
Zoveel mogelijk woorden beschrijven binnen 30 seconde, 
lukt het jullie? Locatie: Feestzaal  
 
14:00 uur – 15:00 uur Heel Dierenbos bakt… KOEKJES!  
Bak jij gezellig met ons mee ?We bakken de lekkerste 
koekjes van heel Dierenbos. Vergeet je niet aan te melden 
vóór 12:00 uur bij het animatieteam.  Locatie: Feestzaal – 
aanmelden is verplicht! €2,- per persoon 
 
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  30 seconds    
Zoveel mogelijk woorden beschrijven binnen 30 
seconde, lukt het jullie? Locatie: Feestzaal  
 
14:00 uur – 15:00 uur Heel Dierenbos bakt…  
         KOEKJES!  
Bak jij gezellig met ons mee ?We bakken de 
lekkerste koekjes van heel Dierenbos. Vergeet je 
niet aan te melden vóór 12:00 uur bij het 
animatieteam.  Locatie: Feestzaal – aanmelden is 
verplicht! €2,- per persoon 
 
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 16 februari 



 
 

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  Piratenspelletjes  
Ai ai kapiteintjes. Piraat domoor is op het park en heeft 
super veel gezellige spelletjes voor jullie klaar staan. Speel 
jij 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  
 
 
 
 
 

 
 
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  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 – 17:15 uur  30 seconds   
Gister hebben we het met de kleinere kinderen 
gespeeld maar nu gaan we voor de gevorderden 
versie. Speel jij met ons mee? 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  Piratenspelletjes  
Ai ai kapiteintjes. Piraat domoor is op het park en 
heeft super veel gezellige spelletjes voor jullie klaar 
staan. Speel jij 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 17 februari 



 
 

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  Voetballen     
Trek je sportoutfit maar uit de kast voor een fanatieke 
voetbaltraining. Natuurlijk sluiten we af met een partijtje.  
Verzamelen: Speelschuur  
 
14:00 uur – 15:00 uur  Winterwonder welkom  
Wij heten jullie van harte welkom op ons gezellige 
vakantiepark. Wij vieren dit met een kampvuurtje, de 
schminkkar, spelletjes en natuurlijk warme chocomel. 
Komen jullie gezellig langs?  Locatie: Receptieplein  
 
15:00 uur – 16:00 uur   Knuffeluurtje    
Vandaag gaan wij naar de allerkleinste dieren van ons 
park toe. We gaan ze niet voeren maar wel lekker 
knuffelen en je krijgt veel te weten over de dieren. 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  Voetballen     
Trek je sportoutfit maar uit de kast voor een 
fanatieke voetbaltraining. Natuurlijk sluiten we af 
met een partijtje.  Verzamelen: Speelschuur  
 
14:00 uur – 15:00 uur  Winterwonder welkom  
Wij heten jullie van harte welkom op ons gezellige 
vakantiepark. Wij vieren dit met een kampvuurtje, 
de schminkkar, spelletjes en natuurlijk warme 
chocomel. Komen jullie gezellig langs?  Locatie: 
Receptieplein  
 
15:00 uur – 16:00 uur   Knuffeluurtje    
Vandaag gaan wij naar de allerkleinste dieren van 
ons park toe. We gaan ze niet voeren maar wel 
lekker knuffelen en je krijgt veel te weten over de 
dieren. Lopen jullie mee?  Verzamelen: Receptie  
 
 
 
 

 
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  Winterwonder welkom  
Wij heten jullie van harte welkom op ons gezellige 
vakantiepark. Wij vieren dit met een kampvuurtje, de 
schminkkar, spelletjes en natuurlijk warme chocomel. 
Komen jullie gezellig langs?  Locatie: Receptieplein  
 
15:00 uur – 16:00 uur   Knuffeluurtje    
Vandaag gaan wij naar de allerkleinste dieren van ons 
park toe. We gaan ze niet voeren maar wel lekker 
knuffelen en je krijgt veel te weten over de dieren. 
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 
 

 
 

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   Knuffeluurtje    
Vandaag gaan wij naar de allerkleinste dieren van ons 
park toe. We gaan ze niet voeren maar wel lekker 
knuffelen en je krijgt veel te weten over de dieren. 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 
  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maandag 18 februari 



 
 

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  Voetballen     
Trek je sportoutfit maar uit de kast voor een fanatieke 
voetbaltraining. Natuurlijk sluiten we af met een partijtje.  
Verzamelen: Speelschuur  
 
14:00 uur – 15:00 uur  Kwartetuurtje  
Speel jij met ons mee? Tijdens dit gezellige kwartetuurtje 
spelen we verschillende kwartetten en ondertussen 
kunnen we lekker kletsen.  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  Voetballen     
Trek je sportoutfit maar uit de kast voor een 
fanatieke voetbaltraining. Natuurlijk sluiten we af 
met een partijtje.  Verzamelen: Speelschuur  
 
 
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  
 
 
 
 

 
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  Kwartetuurtje  
Speel jij met ons mee? Tijdens dit gezellige 
kwartetuurtje spelen we verschillende kwartetten en 
ondertussen kunnen we lekker kletsen.  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 
 

 
 

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 
  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dinsdag 19 februari 



 
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  Circusspelletjes  
De circusdirecteur is aangekomen op vakantiepark 
Dierenbos en heeft een aantal hele leuke spellen 
klaarstaan. Haal jij jouw circusdiploma? 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  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
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  
 
16:30 uur – 17:15 uur  Levend mens erger je niet      
Wij hebben een mega grote feestvariant van het 
bekende spel gemaakt. Doe jij gezellig met ons 
mee?  Locatie: 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  Circusspelletjes  
De circusdirecteur is aangekomen op vakantiepark 
Dierenbos en heeft een aantal hele leuke spellen 
klaarstaan. Haal jij jouw circusdiploma? 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 
  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Woensdag 20 februari 



 
 

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  
 

We gaan bingoën. En niet zomaar een bingo maar een 
echte vrolijke bingo met leuke en gezellige rondes. Speel jij 
mee voor leuke prijzen. Natuurlijk gaat er niemand met 
lege handen naar huis. Tijdens de bingo krijg je een lekker 
glaasje ranja en een snoepje van ons. Locatie: Feestzaal  - 
€5,- per bingokaart  
 
 
 
 
 

 
 
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  
 

We gaan bingoën. En niet zomaar een bingo maar 
een echte vrolijke bingo met leuke en gezellige 
rondes. Speel jij mee voor leuke prijzen. Natuurlijk 
gaat er niemand met lege handen naar huis. 
Tijdens de bingo krijg je een lekker glaasje ranja en 
een snoepje van ons. Locatie: Feestzaal  - €5,- per 
bingokaart  
e 
16:30 uur – 17:15 uur  30 seconds   
Gister hebben we het met de kleinere kinderen 
gespeeld maar nu gaan we voor de gevorderden 
versie. Speel jij met ons mee? 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  
 

We gaan bingoën. En niet zomaar een bingo maar een 
echte vrolijke bingo met leuke en gezellige rondes. 
Speel jij mee voor leuke prijzen. Natuurlijk gaat er 
niemand met lege handen naar huis. Tijdens de bingo 
krijg je een lekker glaasje ranja en een snoepje van 
ons. Locatie: Feestzaal  - €5,- per bingokaart  
 
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  
 
16:15 uur – 16:30 uur   Voorlezen    
Kom lekker zitten in de zitzakken en luister mee naar dit 
leuke verhaal van vandaag. Locatie: Restaurant 
  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Donderdag 21 februari 



 
 

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  Voetballen     
Trek je sportoutfit maar uit de kast voor een fanatieke 
voetbaltraining. Natuurlijk sluiten we af met een partijtje.  
Verzamelen: Speelschuur  
 
14:00 uur – 15:00 uur  Winterwonder welkom  
Wij heten jullie van harte welkom op ons gezellige 
vakantiepark. Wij vieren dit met een kampvuurtje, de 
schminkkar, spelletjes en natuurlijk warme chocomel. 
Komen jullie gezellig langs?  Locatie: Receptieplein  
 
15:00 uur – 16:00 uur   Knuffeluurtje    
Vandaag gaan wij naar de allerkleinste dieren van ons 
park toe. We gaan ze niet voeren maar wel lekker 
knuffelen en je krijgt veel te weten over de dieren. 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  Voetballen     
Trek je sportoutfit maar uit de kast voor een 
fanatieke voetbaltraining. Natuurlijk sluiten we af 
met een partijtje.  Verzamelen: Speelschuur  
 
14:00 uur – 15:00 uur  Winterwonder welkom  
Wij heten jullie van harte welkom op ons gezellige 
vakantiepark. Wij vieren dit met een kampvuurtje, 
de schminkkar, spelletjes en natuurlijk warme 
chocomel. Komen jullie gezellig langs?  Locatie: 
Receptieplein  
 
15:00 uur – 16:00 uur   Knuffeluurtje    
Vandaag gaan wij naar de allerkleinste dieren van 
ons park toe. We gaan ze niet voeren maar wel 
lekker knuffelen en je krijgt veel te weten over de 
dieren. Lopen jullie mee?  Verzamelen: Receptie  
 
 
 
 

 
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  Winterwonder welkom  
Wij heten jullie van harte welkom op ons gezellige 
vakantiepark. Wij vieren dit met een kampvuurtje, de 
schminkkar, spelletjes en natuurlijk warme chocomel. 
Komen jullie gezellig langs?  Locatie: Receptieplein  
 
15:00 uur – 16:00 uur   Knuffeluurtje    
Vandaag gaan wij naar de allerkleinste dieren van ons 
park toe. We gaan ze niet voeren maar wel lekker 
knuffelen en je krijgt veel te weten over de dieren. 
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 
 

 
 

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   Knuffeluurtje    
Vandaag gaan wij naar de allerkleinste dieren van ons 
park toe. We gaan ze niet voeren maar wel lekker 
knuffelen en je krijgt veel te weten over de dieren. 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 
  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 22 februari 


