
 

 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal en Welkom op ons park! 

De Sint en pieten zijn Weer in het land.  

Er zijn een aantal pieten op ons park om jou 

een onvergetelijke vakantie te bezorgen. 

 

Van spelletjes tot knutsels tot speurtochten 

alles komt aanbod. En het leukste? Alles is 

begeleidt door onze pieten! 

 

Kom jij gezellig naar de activiteiten? Dan eten 

We samen een pepernoot en gaan We er een 

leuke vakantie van maken! 

 

Wij zien jullie bij de activiteiten! 

 

Heel veel plezier. 

Liefs, 

Het animatieteam  

en Flurki 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergeet je niet in te schrijven voor het pepernoten bakken!  
 

13:30u – 14:00u Spelletjesfeest   
Goedemorgen jongens en meisjes. De pieten zijn aangekomen op vakantiepark 

Dierenbos en hebben allemaal leuke spellen voor jullie klaargezet. Van pakjes 

gooien tot pietenrace en nog veel meer leuks.  

Locatie: Feestzaal – Leeftijd: 4+  

 14:30u – 15:30u Pieten  

        Welkomstfeest    
Welkom lieve jongens en meisjes! Op ons park kun je allemaal leuke 

dingen doen maar dit weekend staat helemaal in het teken van de pieten. En 

daarom komen zij jullie ook welkom heten bij de receptie. Ze hebben ook 

iemand van de animatie meegenomen, die komt jullie schminken! En de 

pieten springen, dansen en spelen graag met jullie! Wij wensen jullie een 

hele fijne vakantie en tot zo!  

Locatie: Receptie  

 

16:30u – 16:45u Flurki en Piet  

        zeggen hallo    
De pieten nemen onze vakantievriend Flurki mee voor een rondje door het 

hoofdgebouw. Ze zijn klaar voor een heel hoop high-5, knuffels en foto’s. 

Kom jij ook even langs?  

Locatie: Hoofdgebouw  

 

Vergeet je niet in te schrijven voor pepernoot 

 

 

19:00u Pieten dansfeest   
We gaan de dag swingend afsluiten. Kom jij ook samen met ons dansen op 

de vrolijke liedjes? Wij zetten de discolampen aan en jij trekt je disco outfit 

aan. Dan zien wij jullie zo! We dansen 5 liedjes samen en daarna mag jezelf 

lekker dansen tot het weer tijd is om te gaan.  

Locatie: Feestzaal  

 

Heb jij een stempelkaart? Neem die dan mee, dan kunnen wij na het 

dansfeest voor jou de stempel bij ‘mini disco’ zetten.  loc 



 

17:30u – 20:00u  Pieten bezoek in de huisjes    
De pieten komen op bezoek met heel veel pepernoten en het grote boek. Cadeautjes, 

dansen en spelen dat komen zij doen en daarna een grote nachtzoen.  

 

De pieten komen 10 minuten langs. Wil jij ook een vrolijk, gek en gezellig pietenfeest 

in jouw huisje? Geef je dan snel op bij het animatieteam. Voor € 5,- komen de pieten 

al langs om er een gezellige boel van te maken!  

     VOL = VOL  
 

Vergeet je niet in te schrijven voor het pepernoten bakken!  

 

  

14:00u – 15:00u Pieten speurtocht  
Ga met de pieten op pad en speel spelletjes, zoek de route en heb vooral heel 

veel plezier! Zien wij jullie zo?  

Verzamelen: Speelschuur – Leeftijd: 4+ 

 

15:30u – 16:30u Pieten douanespel  
De pieten hebben zin in een spannend bosspel. Jij ook? Kom dan snel 

meespelen met deze fanatieke sportpieten.  

Verzamelen: Speelschuur – Leeftijd: 7+  

Vergeet je niet in te schrijven voor het pepernoten 

bakken! 

  

16:45u – 17:15u Pieten dansfeest   
We gaan de dag swingend afsluiten. Kom jij ook samen met ons dansen op 

de vrolijke liedjes? Wij zetten de discolampen aan en jij trekt je disco outfit 

aan. Dan zien wij jullie zo! We dansen 5 liedjes samen en daarna mag jezelf 

lekker dansen tot het weer tijd is om te gaan.  

Locatie: Feestzaal  

  

 

Vandaag slapen de pieten uit. Maar 

vanmiddag hebben ze Weer een super 

leuk programma voor jou klaarstaan! 

Hebben jullie je al ingeschreven voor het 

pepernoten bakken? Dit kan bij de 

animatie vanaf 14:00 uur! 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00 u Pepernoten bakken  
De pepernotenfabriek is officieel geopend vanmorgen! Komen jullie 

ook pepernoten bakken met onze bakpiet? De lekkerst pepernoten 

bak je door zelf ook als piet verkleed te komen. Kom jij gezellig mee 

bakken? Deze activiteit duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten.  

Locatie: Feestzaal – Leeftijd: 4+ - €3,- per persoon  

Inschrijven verplicht, dit kan bij de animatie.  
 

11:30u – 12:30u Pieten school  
Kom jij ook naar de pietenschool? Leer alle kunstjes die de pieten 

ook kunnen. Lopen over daken, pepernoten gooien en nog veel 

meer.  

Locatie: Feestzaal – Leeftijd: 4+ 

14:00u – 15:00u Pietengym  
We gaan gymmen! De pieten zijn altijd heel erg fit en sportief. We gaan aan 

de slag met allemaal leuke spellen en sporten. Daarna ontvang je natuurlijk 

jou hulppietendiploma.  

Locatie: Feestzaal – Leeftijd: 4+ 

 

15:30u – 16:30u Pieten voetbal  
De pieten hebben zin in om te voetballen. Doe jij gezellig mee?   

Verzamelen: Speelschuur – Leeftijd: 7+  

 

16:30u – 16:45u Flurki en Piet zeggen hallo    
De pieten nemen onze vakantievriend Flurki mee voor een rondje door het 

hoofdgebouw. Ze zijn klaar voor een heel hoop high-5, knuffels en foto’s. 

Kom jij ook even langs?  

Locatie: Hoofdgebouw  

 

 


