
Hallo allemaal, 

Welkom op ons gezellige vakantiepark midden in de 
Brabantse bossen. Wat gezellig dat jullie er allemaal zijn! 
Om het weekend compleet te maken staat het 
animatieteam klaar met een heleboel leuke spellen en 
maken zij er samen met jullie, een groot feest van!  
 

Is het slecht weer? Kom dan toch gezellig langs, de 
activiteit gaat altijd door maar dan binnen.  
 

Hebben jullie vragen? Kom dan zeker langs! Onze deur 
staat altijd voor jullie open. 
 

Wij wensen jullie een heel fijn weekend en zien jullie snel 
terug bij de activiteiten! 
 

Lieve groetjes het animatieteam 

 



De dag lekker tropisch afsluiten? Kom 
dan gezellig naar het buitenterras 
neem een heerlijk drankje en geniet 
van de band Odjo Samar.  

Locatie: buitenpodium – bij slecht 
weer kunnen jullie plaatsnemen in het 
restaurant.   

 

 

Goedemorgen allemaal, we beginnen de dag met een dansje.  
En daarna gaan we lekker beginnen met de knutsel van vandaag. We 
houden nog even geheim wat we gaan maken maar het is iets heel erg 
leuks. Zien wij jullie zo?  

Locatie: Feestzaal – Leeftijd: Vanaf 4 jaar  

 

Ben jij goed in raden, bespieden en rennen? Doe dan snel mee. Trek 
dichte schoenen aan want we gaan het bos in.  

Verzamelen: Speelschuur – Leeftijd: Vanaf 7 jaar   

Ga mee in de wondere wereld van de sprookjes. De verhalenverteller is helemaal 
in de war en haalt alle sprookjes door elkaar. Helpen jullie om alle sprookjes weer 
kloppend te maken? Komen jullie meespelen?  

Locatie: Feestzaal – Leeftijd: Vanaf 4 jaar  

 

We gaan op pad naar de dieren. Tijdens dit leuke en gezellige dieren bezoek, hoor je 

allemaal leuke weetjes en natuurlijk mag jij bij de beestjes naar binnen toe. Durf jij ze te 

aaien? We nemen ook een lekker snoepje voor ze mee. Trek dichte schoenen aan 

want met slippers of crocs mag je helaas niet naar binnen.  

Verzamelen: Buitenpodium  – Leeftijd: Kinderen onder de 5 jaar met begeleiding 

We komen schminken, weet jij al wat je wil worden?  

Locatie: Restaurant  

 
De dag afsluiten moet natuurlijk wel een feestje zijn en daarom gaan we 
dansen, swingen en zingen met elkaar. Er komen vrolijke vakantienummers 
voorbij. Omdat jullie mee hebben gedanst krijg je een stempel op je 
stempelkaart. Vergeet je tandenborstel niet mee te nemen voor de 
tandenpoetsparade dat na het dansfeest is! 

Locatie: Feestzaal  

Wij gaan mee naar het toiletgebouw om de tanden te poetsen! Gelijk na het 
dansfeest gaan we op pad met onze tandenborstels en muziek. Slaap je niet 
op de camping? Dan poetsen we onze tanden bij de feestzaal.  Kom jij ook 
mee? Vergeet je tandenborstel niet meenemen.  

Locatie: Vertrek vanaf de feestzaal, daarna in het toiletgebouw.  

 



De dag afsluiten moet natuurlijk wel een feestje zijn en daarom gaan we 
dansen, swingen en zingen met elkaar. Er komen vrolijke 
vakantienummers voorbij. Omdat jullie mee hebben gedanst krijg je een 
stempel op je stempelkaart. Vergeet je tandenborstel niet mee te nemen 
voor de tandenpoetsparade dat na het dansfeest is! 

Locatie: Feestzaal  

Wij gaan mee naar het toiletgebouw om de tanden te poetsen! Gelijk na 
het dansfeest gaan we op pad met onze tandenborstels en muziek. Slaap 
je niet op de camping? Dan poetsen we onze tanden bij de feestzaal.  
Kom jij ook mee? Vergeet je tandenborstel niet meenemen.  

Locatie: Vertrek vanaf de feestzaal, daarna in het toiletgebouw.  

 

Ai ai piraatjes! Mijn naam is kapitein Zwartbaard en ik ben gestrand op dit park. Ik 
ben gek op spelletjes en zie dat jullie dat ook zijn. Daarom heb ik de allerleukste 
spellen bedacht om jullie om te toveren tot echte piraten! Speel mee en verdien 
jouw enige echte officiële piratendiploma.  

Verzamelen: Feestzaal – Leeftijd: Vanaf 4 jaar  

 

Alle sporters verzamelen, het evenement van het jaar gaat van start! Trekje 
sportoutfit aan en doe mee met de olympische Dierenbos spelen. Er komen heel 
veel sporten voorbij, in welke blink jij uit? Ga jij met een medaille naar huis?   

Verzamelen: Speelschuur – Leeftijd: Vanaf 7 jaar   

We komen schminken, weet jij al wat je wil worden?  

Locatie: Restaurant  

 

Goedemorgen allemaal, we beginnen de dag met een dansje.  
En daarna gaan we lekker beginnen met de knutsel van vandaag. We houden nog 
even geheim wat we gaan maken maar het is iets heel erg leuks. Zien wij jullie 
zo?  

Locatie: Feestzaal – Leeftijd: Vanaf 4 jaar  

 

Het is tijd voor allemaal te gekke variaties op het bekende spel; trefbal. 
Vanmiddag staan de olympische Dierenbos spelen op het programma en met dit 
uurtje trefballen kom je al goed in de sferen. Kom mee & stoom je klaar voor die 
eerste plaats tijdens de Olympische Dierenbos spelen. Tot zo!  

Verzamelen: Speelschuur – Leeftijd: Vanaf 7 jaar   


