
 

 

 

 

 

 

 

  

Hallo lieve jongens en meisjes, 
 

Welkom op vakantiepark Dierenbos!  

Het animatieteam staat weer klaar met allemaal 

leuke en gezellige herfstactiviteiten.  
 

We gaan pompoenen uithollen, herfst spelletjes 

spelen, herfstkettingen maken en niet te vergeten, 

de herfstbingo spelen!  
 

Maar ook voor papa en mama is er een hoop leuks 

te doen; van een herfststuk maken tot een 

gezellige crazy bingo.  
 

Blader snel verder in dit programma voor nog 

meer leuke activiteiten. 

Tot snel! Heel veel groetjes, 

 

Het animatieteam en Flurki 

 



13.00 uur tot 14.00 uur   Spelletjesfestijn 

Eén groot feest in de grote feestzaal. Kom jij een kijkje nemen bij de 
verschillende leuke spellen die wij klaar hebben staan?  
 

Ook kun je jou komen inschrijven voor alle betaalde activiteiten 
die wij deze week hebben. 

Locatie: Feestzaal – Leeftijd: 4+ 

 

14.30 uur tot 15.30 uur   Welkomstfeest  

Hallo allemaal en welkom op ons park! Zijn jullie net aangekomen of zijn 
jullie er al even? Wat het ook is, wij heten jullie van harte welkom en 
nodigen jullie uit op ons welkomstfeest bij het restaurant. Je kan spelletjes 
spelen, geschminkt worden en nog veel meer leuks. Komen jullie kijken 
wat wij allemaal hebben meegenomen vandaag?  
 

 Ook kun je jou komen inschrijven voor alle betaalde activiteiten 
die wij deze week hebben. 

Locatie: Restaurant  

 

18.30 uur tot 19.00 uur   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.  
 
Heb jij een stempelkaart? Neem die dan mee, dan kunnen wij na het 
dansfeest voor jou de stempel bij ‘mini disco’ zetten.   
 

 Ook kun je jou komen inschrijven voor alle betaalde activiteiten 
die wij deze week hebben. 

Locatie: Feestzaal  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

11.30 uur tot 12.30 uur   Herfstspeurtocht  

Trek je laarzen en jas aan en ga met ons mee op pad! De bomen verliezen hun bladeren 
en de dieren verschuilen zich voor de regen. We gaan leuke herfstspelletjes doen en 
lopen over het park. Kom jij ook meelopen?  
 

 Ook kun je jou komen inschrijven voor alle betaalde activiteiten 
die wij deze week hebben. 

Verzamelen: Speelschuur – Leeftijd: 4+  

 

14.00 uur tot 15.15 uur   Winterslaap  

De egel slaapt in de winter altijd heel erg lang! Toch is hij even wakker geworden voor 
een leuk spelletje in het bos. Trek je regenlaarzen en jas aan & kom gezellig mee.  
 

 Ook kun je jou komen inschrijven voor alle betaalde activiteiten 
die wij deze week hebben. 

Verzamelen: Speelschuur – Leeftijd: 4+  

 
 

15.45 uur tot 16.45 uur   Dieren bezoek 

Vandaag gaan we gezellig langs de dieren. We bezoeken vandaag 2 dieren op het park. 
Kan jij raden welke dat zijn? Wij zorgen voor het voer. Zorgen jullie ervoor dat je dichte 

schoenen aan hebt & kleding die vies mag worden? Ga mee en verdien jou eigen 
dierenverzorger diploma.  
 

 Ook kun je jou komen inschrijven voor alle betaalde activiteiten 
die wij deze week hebben. 

Verzamelen: Speelschuur – Leeftijd: 4+  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

18.30 uur tot 19.00 uur   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.  
 
Heb jij een stempelkaart? Neem die dan mee, dan kunnen wij na het dansfeest voor 
jou de stempel bij ‘mini disco’ zetten.   
 

 Ook kun je jou komen inschrijven voor alle betaalde activiteiten 
die wij deze week hebben. 

Locatie: Feestzaal  
 

10.00 uur tot 11.00 uur   Herfst knutselen 

Goedemorgen allemaal, eet een lekkere boterham, trek je kleding aan en kom 
gezellig naar de knutselclub van vandaag. Wat we gaan maken is nog een 
verrassing maar het wordt zeker iets moois! Tot zo.  
 

Ook kun je jou komen inschrijven voor alle betaalde activiteiten 
die wij deze week hebben. 

Locatie: Restaurant – Leeftijd: 4+ 



 

 

11.30 uur tot 12.15 uur   Voetballen   

Brrrr.. wat is het buiten toch koud! We laten ons niet tegen houden, kleed je dus warm 
aan en kom met ons mee voetballen.  
 

 Ook kun je jou komen inschrijven voor alle betaalde activiteiten 
die wij deze week hebben. 

Verzamelen: Speelschuur – Leeftijd: 7+  

 

14.00 uur tot 15.15 uur   Kaboutertocht   

De kabouters staan verspreid over het kabouterpad, kun jij ze allemaal vinden? Voer alle 
opdrachten uit en ga mee op pad in het bos. Tot zo!  
 

 Ook kun je jou komen inschrijven voor alle betaalde activiteiten 
die wij deze week hebben. 

Verzamelen: Speelschuur – Leeftijd: 4+  

 
 

16.30 uur tot 16.45 uur   Flurki zegt hallo  

Flurki komt langs om een high-5, knuffel of box te geven. Maar natuurlijk is er ook tijd 
voor foto’s. Flurki loopt altijd een rondje door het restaurant, maar mocht je hem niet 
zien vraag het dan even aan het personeel. Zij weten hem vast wel te vinden.  
 

 Ook kun je jou komen inschrijven voor alle betaalde activiteiten 
die wij deze week hebben. 

Locatie: Restaurant en Speelschuur  

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

10.00 uur tot 11.00 uur   Voederslinger   

Goedemorgen allemaal, eet een lekkere boterham, trek je kleding aan en kom 
gezellig naar de knutselclub van vandaag. Vandaag maken we een voederslinger 
voor de vogels. Een mooie slinger met allemaal lekkere dingetjes voor de vogels.  
Kom jij ook gezellig mee knutselen?  
 

Ook kun je jou komen inschrijven voor alle betaalde activiteiten 
die wij deze week hebben. 

Locatie: Restaurant – Leeftijd: 4+ - €3,- per voederslinger  
 


