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Animatieprogramma



Maandag 29 augustus
 

10:00 uur Kidsclub: Kleurrijke Hagedis
  Geef je hagedis de kleuren die je mooi vind en maak er 
                     een kleurrijk beestje van!
13:00 uur Rond de tafel
  Neem je tafeltennisbatje mee en doe mee! 
                     Wie blij� er het langste in het spel?
19:00 uur  Storm zijn minidisco!
  Kom je nog een keer mee dansen met storm?!
20:30 uur Omgekeerd Verstoppertje
  Wie kan zich voor de rest van de groep schuilhouden? 
                     We spelen verstoppertje maar dan wel op een heel 
                     andere manier.

Dinsdag 30 augustus
 

10:00 uur Kidsclub: Limonade-Cocktail
  We maken vandaag een tropische limonade-cocktail, 
                     deze is bijna niet van echt te onderscheiden!
13:00 uur Voetbal 
                     We gaan een lekker potje voetballen! Wie doet er met 
                     ons mee? Voor iedereen tot 10 jaar!
19:00 uur Minidisco
  Dansen, zingen, swingen, alles mag!
20:30 uur Buskruit
  Ben jij een echte speurneus of ben je goed met de bal? 
                     Dan is dit spel echt iets voor jou!

     

 

Woensdag 31 augustus
10:00 uur Kidsclub: Bolle-Neuzen-Portret
  Maak vandaag een portret van je vader, moeder, 
                     broertje of gewoon van jezelf! Wij zorgen ervoor dat dit 
                     portret er extra leuk uit komt te zien.
13:00 uur  4FUN: plezier keer vier
  Ben jij gek op spelletjes?! Dan moet je er zeker bij zijn, 
                     want we doen maar liefst 4 verschillende spelletjes dit  
                     uur!
19:00 uur Minidisco
  Zwaaien met je armen en stampen met je voeten!
20:30 uur Wat schat je?
  Ga op zoek naar de verschillende scha�ngsvragen 
                     �jdens deze speurtocht. Welk team kan goed speuren en 
                     behaalt de meeste punten bij alle vragen?

Donderdag 1 september
 

10:00 uur Kidsclub: Indianentooi
  UCH! Met deze speciale indianentooi zie je eruit als een 
                     echte indiaan!
13:00 uur Indianen Stammenstrijd
  Laat zien dat jij een echte indiaan bent �jdens dit 
                     spannende spel! Welke indianenstam gaat er winnen?
19:00 uur Indianen Kids Disco!
  Alle indianen verzamelen! We gaan met z'n allen 
20:30 uur Selfie Challange
  Ben jij een echte selfie koning of koningin? Neem dan je 
                     telefoon mee naar de kidsclub, en wie weet maak jij de 
                     beste selfies van het park
 

Vrijdag 2 september
 

10:00 uur Kidsclub: Finding-Nemo-Aquarium
  Ken jij Nemo en zijn vriendjes uit de film Finding Nemo? 
                     Vandaag maken we een aquarium en je mag zelf bepalen 
                     welke vriendjes in het aquarium mogen zwemmen.
13:00 uur Finding Nemo - Speurtocht
  Zoek �jdens deze tocht naar het visje Nemo, hij wijst je                 
                     de weg! Maar vergeet vooral niet onderweg de vragen te 
                     beantwoorden, want deze leveren punten op voor je 
                     team! Een speurtocht voor jong en oud
19:00 uur Minidisco
  Zwaaien met je armen en stampen met je voeten!
20:30 uur  ABC-Zoekspel 
  Wie kan zich voor de rest van de groep schuilhouden? 
                     We spelen verstoppertje, maar dan wel op een heel 
                     andere manier..

Zaterdag 3 september
 

10:00 uur Kidsclub: Heksen en Tovenaars
  Kom vandaag een heksenhoed of een tovenaarshoed 
                     maken!
13:00 uur Sprookjes-Hindernis-Quiz
  Weet jij alles van sprookjes?! Test je kennis en doe mee 
                     aan deze hilarische quiz vol hindernissen & sprookjes!
19:00 uur Minidisco
  Ik ben een kopje, ik ben een theepot, ik ben klaar voor  
                     de minidisco! Kom meedansen op jou favoriete 
                     minidisco hits!
20:30 uur Ren-Je-Rot-Quiz
  Ren zo snel als je kunt naar het goede antwoord �jdens
                     deze gezellige quiz!

Zondag 4 september
 

10:00 uur Kidsclub: Mozaïekschilderij
  Ben jij misschien de nieuwe Vincent van Gogh? Laat nu  
  je kunsten zien!
13:00 uur  Pannatoernooi 
  Een Pannatoernooi voor iedereen vanaf 8 jaar. 
                     Doe mee en maak kans op die medaille!

Dagelijks geopend, tijden onder voorbehoud
    
Recep�e  09:00 - 17:00 uur  
Winkel  08:00 - 17:30 uur 
Airtrampoline 09:00 - 21:00 uur 
Zwembad 09:00 - 20:00 uur 
Indoorspeeltuin 09:00 - 21:00 uur

                    Restaurant  Snackbar
Maandag t/m donderdag       13:00 - 20:00 uur     14:00 - 19:00 uur      
Vrijdag                   12:00 - 22:00 uur      13:00 - 21:00 uur
Zaterdag & Zondag                 11:00 - 22:00 uur      12:00 - 21:00 uur
Zondag 4 september               11:00 - 20:00 uur      12:00 - 19:00 uur

Zaterdag 27 augustus
 

10:00 uur Kidsclub: Jungledierenmaskers
  We maken vandaag superleuke jungledierenmaskers!
13:00 uur Voetbal, Voetbal en nog eens Voetbal!
  Voetbal voor alle jongens en meiden tot 10 jaar!
19:00 uur  Minidisco!
  Haal de slaap uit je ogen, want we gaan nog even een 
                     potje swingen.
20:30 uur Speurneuzen-Battle!
  Speurneuzen nemen het tegen elkaar op �jdens deze 
                     spannende ba�le! Wie weet de meeste vreemde 
                     voorwerpen te vinden en wie is de snelste speurneus? 
                     Alle speurneuzen verzamelen!

Zondag 28 augustus
 

10:00 uur Kidsclub: Hawaiiketting
  Laten we hopen dat vandaag het zonnetje schijnt, want 
                     we maken er een tropisch feestje van!
13:00 uur Tropical Splash!
  Verschillende tropische waterspelletjes voor jong en 
                     oud!
19:00 uur  Minidisco!
  We gaan weer dansen! Kom jij ook?
20:30 uur Kampvuur bij de recreatievijver
  Gaat het jou en je team lukken om de code te kraken 
                     door het oplossen van verschillende breinbrekers? 
                     Vanaf 8 jaar.

Welkom allemaal!
 

Het wordt een super leuke vakan�e, want wij organiseren allemaal leuke ac�viteiten voor jong en oud!
Voor alle ac�viteiten geldt, tenzij anders aangegeven, dat er wordt verzameld bij de recrea�eruimte.
Bij slecht weer of onvoldoende deelname wordt er al�jd een vervangende ac�viteit georganiseerd.

Lees maar snel wat er allemaal te doen is en wij hopen jullie te zien bij één van onze leuke ac�viteiten!
Fijne vakan�e en tot snel!

Groetjes van het animatieteam

Tijden & activiteiten onder voorbehoud.
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