
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 

 



 

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  

 

Ojee, iedereen is in de war. Kun jij helpen de hamburgers weer 
compleet te maken? In dit leuke bosspel moet je rennen en vliegen 
om de burger op tijd af te hebben. Trek wel dichte schoenen aan, 
we gaan het bos in.  

Verzamelen: Buitenpodium – Leeftijd: Vanaf 7 jaar   

Ai ai kapiteintjes. Kapitein Zwartbaard hier, zijn jullie klaar voor het 
avontuur? Ik heb heel veel leuke spellen klaar staan voor jullie. Het 
animatieteam weet hoe ze gespeeld moeten worden, komen jullie 
meedoen? Dan verdien je misschien wel jouw eigen piratendiploma.  

Verzamelen: Feestzaal – Leeftijd: Vanaf 4 jaar  

 

We gaan het bos in voor een spannend bosspel. Verstop de vlag zodat het 
andere team jullie teamvlag niet kan vinden. Daarna moet je rennen zonder 
getikt te worden en op zoek gaan naar de andere vlag. Lukt het jullie?  

Verzamelen: Buitenpodium – Leeftijd: Vanaf 7 jaar   

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.  

Locatie: Feestzaal  

 

 



Hoe kan dit nu? De regenboog is helemaal in de war en ligt verspreid in het 
bos. Kun jij rennen en verzamelen zodat de regenboog weer compleet 
wordt? Let op, we gaan het bos in, trek dus dichte schoenen aan.  

Verzamelen: Buitenpodium – Leeftijd: Vanaf 4 jaar  

 

Word jij de nieuwe Johan Cruijff? Laat jouw kunsten zien tijdens het partijtje 
wat we gaan spelen. Wie weet doen we nog wel een leuke variatie.  

Verzamelen: Buitenpodium – Leeftijd: Vanaf 7 jaar   

De schminkkar komt weer tevoorschijn en staat klaar om jou om te toveren 
tot iets moois. Weet jij al wat je wilt worden? Prinses, piraat of een vlinder? 

Locatie: Restaurant  

 

Goedemorgen allemaal, we beginnen de dag met een lach! We gaan 
knutselen en niet zomaar iets maar hele leuke knutsels. Van een klompje 
tot een bloempot tot een schortje. Jij mag zelf kiezen! Zien wij je zo?  

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

 

Het is tijd voor allemaal te gekke variaties op het bekende spel; trefbal. 
Vanmiddag staat het crazy trefbal uur op het programma en met dit uurtje 
ga jij even flink zweten. Ben jij benieuwd naar onze variaties van trefbal 
kom dan snel naar het buitenpodium. Tot zo!  

Verzamelen: Buitenpodium – Leeftijd: Vanaf 7 jaar   


