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Animatieprogramma



 

Welkom allemaal!
 

Het wordt een superleuke 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

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 vrijdag   11:00 - 22:00 uur     11:00 - 22:00 uur

  

Donderdag 28 april
 

10:00 uur Kidsclub: Ananasdoosje
  We maken vandaag een tropisch opbergdoosje in de  
  vorm van een ananas.
13:00 uur Peuterpret
  Allemaal gezellige spelletjes voor de allerkleinsten! Kom  
  gezellig meedoen, het wordt dolle pret!
17:00 uur Minidisco
  Ik ben een kopje, ik ben een theepot, ik ben klaar voor  
                     de minidisco! Kom meedansen op jou favoriete 
                     minidisco hits!
19:00 uur Safari rangers expeditie
        Alle dieren uit de jungle worden losgelaten en jij mag op  
  expedi�e om deze weer terug te vinden. Een ac�viteit  
  voor echte rangers met speurtalent. Vrijwilligers  
  gezocht!

Vrijdag 29 april
10:00 uur Wake up dance!
  Voetjes van de vloer en dansen maar!
10:15 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!
1� :00 uur Minidisco!
  Trek je beste schoenen aan, want we gaan dansen!
19:00 uur Omgekeerd verstoppertje
  Verstoppertje, maar dan net andersom!

Maandag 25 april
 

10:00 uur Kidsclub: Lentefeest!
  Het is Lente! En daarom maken we er een vrolijk 
                     lentefeest van met bijpassende knutsel.
13:00 uur Olifantenjacht
  Een beestach�g leuke sport, waarbij de olifanten 
                     moeten proberen niet gepakt te worden door de jagers! 
                     Slurf je dus snel naar het sportveld en doe gezellig mee!
17:00 uur Minidisco
  Dans je mee met ons? We gooien alles los!
19:00 uur Kraak de Code
  Gaat het jou en je team lukken om de code te kraken ‘                
                     door het oplossen van verschillende breinbrekers? 
                     Vanaf  8 jaar.

Dinsdag 26 april
 

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?
15:00 uur  ABC-Zoekspel 
  Ben jij een echte speurneus en ken je het hele alfabet 
                     uit je hoofd? Dan is dit het perfecte spel voor jou!
17:00 uur Minidisco
  Swingen en zingen. We gaan eens testen wie dat het 
                     beste kan!
19:00 uur Buskruit
  Ben jij een echte speurneus of ben je goed met de bal? 
                     Dan is dit spel echt iets voor jou!

Woensdag 27 april ‘Koningsdag’
 

10:00 uur Kidsclub: Koningsdag knutsel!
  Vandaag gaan we vlaggetjes en kroontjes maken want 
                     het is koningsdag
13:00 uur Voetbal
  We gaan een lekker potje voetballen! Wie doet er met  
  ons mee?
17:00 uur Minidisco
  Spring op en neer. Dit is de minidisco!
19:00 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!


