
Hallo lieve vakantiegangers, 
 

Welkom op ons park! Het is 
tijd voor vakantie met een 
heleboel plezier en 
gezelligheid. We gaan 
allemaal leuke dingen doen 
zoals knutselen, speurtochten, 
bosspellen maar wat denk je 
van het winter wonder festijn? 
Wij zorgen voor de 
gezelligheid en vermaak, 
zorgen jullie dat je er bij 
bent? 
 
Blader snel verder voor alle 
activiteiten! 
 



16:00u tot 16:30u  Dansparade  
Gezelligheid hoort bij de winter. We gaan even opwarmen 
met een gezellige mini disco. Komen jullie ook mee dansen? 
Vergeet je stempelkaart niet, dan spaar je voor leuke prijzen 
uit de grabbelton.  
Locatie: Restaurant  

10:00u tot 11:00u   Knutselen  
Goedemorgen jongens en meisjes. Wij hebben een hele leuke knutsel 
voorbereid, komen jullie ook mee knutselen?  
Locatie: Restaurant – Onder 4 jaar met begeleiding   

14:00u tot 15:30u   Winter wonder festijn    
Het receptieplein is omgetoverd tot een winter wonder paradijs. Bij het kampvuur 
kun je een marshmallow roosteren, bij de tafel kun je gezellige spelletjes spelen, je 
kan kleuren bij de kleurtafel, geschminkt worden, genieten van een warme chocomel 
en voor papa en mama is er lekkere glühwein. Kom jij ook een kijkje nemen?   
Locatie: Voorplein bij de receptie   

11:30u tot 12:15u  Sportuurtje   
Een beetje sportiviteit kan nooit kwaad, kom daarom snel en doe mee! 
Wij zorgen voor leuke en sportieve spellen, trek jij dan sportkleding 
aan? Wij zien jou zo!  
Verzamelen: Restaurant  - Vanaf 7 jaar  



16:00u tot 16:30u  Dansparade  
Gezelligheid hoort bij de winter. We gaan even opwarmen 
met een gezellige mini disco. Komen jullie ook mee 
dansen? Vergeet je stempelkaart niet, dan spaar je voor 
leuke prijzen uit de grabbelton.  
Locatie: Restaurant  

10:00u tot 11:00u   Keuze knutsel €  
Goedemorgen jongens en meisjes. Wij hebben ontzettend leuke 
knutsels voor jou meegenomen. Wat dacht je van een leuke spaarpot, 
een etui of een mooi schort? De keuze is reuze! Kom snel en ontdek 
wat jij kan pimpen naar jou eigen smaak. Zien wij jou zo?    
Locatie: Restaurant – Onder 4 jaar met begeleiding  - €3,- per stuk 

11:30u tot 12:30u   Dieren bezoek    
Onze dieren zijn gek op bezoek. Daarom gaan wij bij de dieren op 
bezoek en nemen wij wat lekkers voor hen mee. Heb jij zin om mee te 
gaan & ben je benieuwd naar leuke weetjes over de dieren? Sluit dan 
snel aan!  
Locatie: Voorplein bij de receptie  - Indien u brood over heeft, zijn de 
dieren gek op oud en hard brood. Van zacht/vers brood houden zij niet.    
 
14:00u tot 15:15u  Regenboogspel   
We gaan het bos in en gaan opzoek naar alle kleuren van de regenboog. 
Kun jij rennen en denken tegelijk? Dat is heel erg belangrijk in dit leuke 
bosspel. Heb jij als eerste de regenboog bij elkaar gespaard?  
Verzamelen: Restaurant  - Vanaf 4 jaar – let op: we gaan het bos in ,trek 
laarsjes aan!  



18:30u tot 19:00u  Dansparade  
Gezelligheid hoort bij de winter. We gaan even opwarmen 
met een gezellige mini disco. Komen jullie ook mee 
dansen? Vergeet je stempelkaart niet, dan spaar je voor 
leuke prijzen uit de grabbelton.  
Locatie: Restaurant  

15:30u tot 16:30u  Levend ganzenbord  
Een mega groot ganzenbordspel. Hoe gaaf is dat? Wij hebben er 1 
gemaakt en spelen hem graag met jou samen. Doe jij gezellig mee?  
Locatie: Restaurant – Leeftijd: 7+   

10:00u tot 11:00u  Valentijns knutsel  
Goedemorgen lieve jongens en meisjes, vandaag is het Valentijnsdag 
en daarom gaan wij een mooie valenstijnsknutsel maken. Kom je ook?  
Locatie: Restaurant – Onder 4 jaar met begeleiding   

11:30u tot 12:15u  Zoek de schat  
Help! De kapitein is zijn schat kwijtgeraakt. Hij weet zeker dat hij hem 
ergens op het park heeft achtergelaten. Help jij hem meezoeken? Door 
de opdrachten te voltooien krijg je puzzelstukjes en deze leiden dan 
naar de schat. Kun jij hem vinden samen met de kapitein? 
Verzamelen: Restaurant  - Vanaf 4 jaar  

14:00u tot 15:00u  Valentijn spelletjes   
De liefde spat ervan af. Deze spelletjes staan helemaal in het teken van 
de liefde en samenwerken. Kom jij ook een kijkje nemen?  
Verzamelen: Restaurant  - Vanaf 4 jaar  



18:30u tot 19:00u  Dansparade  
Gezelligheid hoort bij de winter. We gaan even opwarmen met een 
gezellige mini disco. Komen jullie ook mee dansen? Vergeet je 
stempelkaart niet, dan spaar je voor leuke prijzen uit de grabbelton.  
Locatie: Restaurant  

14.00 uur tot 15.30 uur 

Winter kinderbingo 
Allemaal verzamelen! We gaan de speciale winterbingo spelen. Speciaal 

voor het gezellige winterseizoen hebben wij een winterbingo ontwikkelt. 
Kom en speel mee en maak kans op mooie prijzen! Voor €5,- speel je alle 

rondes mee, krijg je een glaasje ranja, snoepje en ga je natuurlijk nooit met 
lege handen naar huis. Zien wij jou zo?  

Locatie: Feestzaal – Leeftijd: 4+ 

€5,- voor heel de bingo 

 

 

 

 

10:00u tot 11:00u   Keuze knutsel €  
Goedemorgen jongens en meisjes. Wij hebben ontzettend leuke 
knutsels voor jou meegenomen. Wat dacht je van een leuke spaarpot, 
een etui of een mooi schort? De keuze is reuze! Kom snel en ontdek 
wat jij kan pimpen naar jou eigen smaak. Zien wij jou zo?    
Locatie: Restaurant – Onder 4 jaar met begeleiding  - €3,- per stuk 

11:30u tot 12:15u  Piratenschool   
Ai ai, kapiteintjes! Verzamel allemaal in het restaurant en wordt 
opgeleid door kapitein Zwartbaard en zijn piraten. Wil jij alles leren over 
piraten en alle dingen doen die zij ook kunnen? Kom dan snel!  
Verzamelen: Restaurant  - Vanaf 4 jaar  



18:30u tot 19:00u  Dansparade  
Gezelligheid hoort bij de winter. We gaan even 
opwarmen met een gezellige mini disco. Komen jullie ook 
mee dansen? Vergeet je stempelkaart niet, dan spaar je 
voor leuke prijzen uit de grabbelton.  
Locatie: Restaurant  

11:30u tot 12:30u  Postbodespel    
De postbode is in de war. Waar moest hij nou al die brieven afleveren? 
Hij kan wel wat hulp gebruiken en is daarom opzoek naar jullie! Komen 
jullie helpen alle brieven op tijd af te leveren in de juiste brievenbus?  
Verzamelen: Restaurant  - Vanaf 4 jaar – We gaan het bos in, trek dus 
laarzen aan, het kan modderig zijn.  

15:45u tot 16:45u  Dieren bezoek    
Onze dieren zijn gek op bezoek. Daarom gaan wij bij de dieren op 
bezoek en nemen wij wat lekkers voor hen mee. Heb jij zin om mee te 
gaan & ben je benieuwd naar leuke weetjes over de dieren? Sluit dan 
snel aan!  
Locatie: Voorplein bij de receptie  - Indien u brood over heeft, zijn de 
dieren gek op oud en hard brood. Van zacht/vers brood houden zij niet.    
 
 

10:00u tot 11:00u  Knutselen  
Goedemorgen jongens en meisjes. Wij hebben een hele leuke knutsel 
voorbereid, komen jullie ook mee knutselen?  
Locatie: Restaurant – Onder 4 jaar met begeleiding   

14:00u tot 15:30u   Winter wonder festijn    
Het receptieplein is omgetoverd tot een winter wonder paradijs. Bij het kampvuur 
kun je een marshmallow roosteren, bij de tafel kun je gezellige spelletjes spelen, je 
kan kleuren bij de kleurtafel, geschminkt worden, genieten van een warme chocomel 
en voor papa en mama is er lekkere glühwein. Kom jij ook een kijkje nemen?   
Locatie: Voorplein bij de receptie   


