
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  

 

Volleyballen als een echte prof, kun jij dat? We gaan volleyballen 
en spelen leuke varianten op het originele spel. Doe jij mee?  

Verzamelen: Buitenpodium – Leeftijd: Vanaf 7 jaar   

 Het circus is er klaar voor. Het is tijd voor de opleiding tot circusartiest. 
Kom jij de stap wagen om circusartiest te worden? Doe dan mee met deze 
leuke spelletjes & verdien jouw eigen circusdiploma.  

Verzamelen: Feestzaal – Leeftijd: Vanaf 4 jaar  

 

Smokkelaars tegen de douane. Wie is de ander te slim af? Hoe smokkel jij 
het smokkelwaar naar de overkant, zonder gepakt te worden door de 
douane? Let op, we gaan het bos in, trek daarom dichte schoenen aan.  

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  

 

 



Neem papa mee en speel verschillende spelletjes samen met papa of opa. 
Super leuk om te doen en het belooft een super gezellige middag te 
worden, komen jullie ook samen? Het wordt een leuke middag met elkaar.  

Locatie: Feestzaal – Leeftijd: Vanaf 4 jaar  

 

Is jouw papa ook zo gek op voetballen? Neem hem dan mee naar het 
voetbalveld en daag hem uit. Doen we papa’s tegen de kinderen? We zien 
jullie zo!  

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, het is Vaderdag en daarom zetten we papa of opa 
eens goed in het zonnetje. Wat we gaan maken gaan we natuurlijk niet 
verklappen, misschien leest papa wel mee. Maar het wordt zeker de moeite 
waard. Zien we je zo? Dan maken we samen een cadeautje voor papa.  

Locatie: Feestzaal – Leeftijd: Vanaf 4 jaar  

 

We gaan een aantal holes van het vernieuwde parcours spelen. De 
midgetgolfbaan is vernieuwd en is klaar voor jullie. Doen jullie mee?  

Verzamelen: Buitenpodium – Leeftijd: Vanaf 7 jaar   


