
Hallo allemaal, 

Welkom op ons gezellige vakantiepark midden in de 

Brabantse bossen. Wat gezellig dat jullie er allemaal zijn! Om 

de vakantie 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 hele fijne vakantie en zien jullie graag 

snel terug bij de activiteiten! 
 

Lieve groetjes het animatieteam 

 



Twee stoere jongens die voor het goede doel op 07 juni de Alpe 

d’Huzes gaan beklimmen. Om zoveel mogelijk geld op te halen voor 

KWF kankerbestrijding, geven zijn gave vis clinics. 
 

Ben jij tussen de 4 en de 12 jaar? En wil jij meer leren over vissen? 

Dan is deze basis vis clinic echt iets voor jou. Je leert van twee 

enthousiaste, ervaren vissers, alle beginselen. Zij zorgen voor het 

materiaal, jij hoeft alleen een handdoek en iets om op te zitten mee 

te nemen.  

 

Wil jij meedoen? 

 Voor €7,50 doe jij mee en steun je het goede doel.  

Opgeven is verplicht en dit kan bij 

 het animatieteam. Een kwartier voor aanvang  

wordt er verzamelt bij de Speelschuur.   

Zaterdag 19 mei – 13u tot 15u 

Zondag 20 mei – 11u tot 13u   

  

 

Vis clinic 



13.00 uur - 15.00 uur  Basis vis clinic   
Rens en Michael zijn twee fanatieke vissers en gaan in juni de Alpe d’Huzes beklimmen 

voor het goede doel: KWF kankerbestrijding. Omdat deze jongens niet vies zijn van 

werken voor het geld, organiseren zij gave basis vis clinics voor de gasten van 

vakantiepark Dierenbos. Wil jij meer leren over vissen? En ben jij wel benieuwd naar hoe 

deze jongens dat doen, geef je dan snel op bij de animatie. Inschrijven is verplicht. Het 

volledige bedrag gaat naar het goede doel!  

Verzamelen: Speelschuur – Leeftijd: 4 t/m 12 jaar – Inschrijven verplicht - €7,50   

 

14.00 uur - 15.00 uur  Dierenspelletjes   
Spring jij net zover als een tijger? Hup jij net zo hoog als een kangoeroe en kan jij klimmen 

als een aap? Laat het zien tijdens de leukste spellenmiddag van Nederland . 

Verzamelen: Feestzaal – Leeftijd: Vanaf 4 jaar  

 

15.15 uur - 16.15 uur   Tetris   
Rennen, vliegen en verzamelen. Er liggen overal tetris stukken verstopt in het bos, kun jij 

ze vinden en je bord compleet maken? Wie dit als eerste doet, is de winnaar van dit 

leuke en vrolijke bosspel!  

Verzamelen: Buitenpodium– Leeftijd: Vanaf 7 jaar   

16.30 uur - 17.00 uur   Dansfestijn   
We sluiten de dag gezellig af met een dansje en gaan swingen op de vrolijkste muziek. 

Heb jij zin om met ons de dag tot een vrolijke einde te brengen? Doe dan snel mee.  

Locatie: Feestzaal  

 

 
10.00 uur - 11.00 uur  Keuze knutsel  

Goedemorgen allemaal, weet jij al wat voor mooie knutsel jij wilt maken? Is het 

een fotolijstje voor je mooiste vakantiefoto of toch een bloempotje voor een 

vrolijk bloemetje of ga je toch voor de spaarpot om te sparen voor de 

volgende vakantie? Jij mag kiezen, wij nemen het mee en zien je zo.   

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

 

11.15 uur - 12.15 uur   Hockey    
Wij zijn gek op sporten en vandaag staat hockey op het programma. We gaan 

partijtje spelen maar hebben ook een leuke variatie gemaakt. Doe je mee? 

Verzamelen: Speelschuur – Leeftijd: Vanaf 7 jaar   



10.00 uur - 11.00 uur  Knutselen 
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  

11.00 uur - 13.00 uur  Basis vis clinic   
Rens en Michael zijn twee fanatieke vissers en gaan in juni de Alpe d’Huzes 

beklimmen voor het goede doel: KWF kankerbestrijding. Omdat deze jongens 

niet vies zijn van werken voor het geld, organiseren zij gave basis vis clinics voor 

de gasten van vakantiepark Dierenbos. Wil jij meer leren over vissen? En ben jij 

wel benieuwd naar hoe deze jongens dat doen, geef je dan snel op bij de 

animatie. Inschrijven is verplicht. Het volledige bedrag gaat naar het goede 

doel!  

Verzamelen: Speelschuur – Leeftijd: 4 t/m 12 jaar – Inschrijven verplicht - €7,50   

 

11.15 uur - 12.15 uur   Volleyballen   
Wij zijn gek op sporten en vandaag staat volleybal op het programma. We 

gaan partijtje spelen maar hebben ook een leuke variatie gemaakt. Doe je 

mee? 

Verzamelen: Buitenpodium– Leeftijd: Vanaf 7 jaar   

14.00 uur - 15.00 uur  Regenboogspel   
Help, de regenboog is helemaal in de war. Alle kleuren liggen door het bos verspreid. 

Ren en verzamel alle kleuren en laat de regenboog weer stralen als altijd!  

Verzamelen: Feestzaal – Leeftijd: Vanaf 4 jaar  

 

15.15 uur - 16.15 uur   Olympische spelen   

Alle sportfanaten opgelet, de olympische spelen gaan van start. Trek je beste 

sportoutfit aan en doe mee. word jij olympische kampioen van dit weekend?  

Verzamelen: Buitenpodium – Leeftijd: Vanaf 7 jaar   

16.30 uur - 17.00 uur   Dansfestijn   
We sluiten de dag gezellig af met een dansje en gaan swingen op de vrolijkste muziek. 

Heb jij zin om met ons de dag tot een vrolijke einde te brengen? Doe dan snel mee.  

Locatie: Feestzaal  

 



10.00 uur - 11.00 uur  Knutselen 
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  

 

11.15 uur - 12.15 uur   Voetballen  
Wij zijn gek op sporten en vandaag staat voetbal op het programma. We gaan 

partijtje spelen maar hebben ook een leuke variatie gemaakt. Doe je mee? 

Verzamelen: Buitenpodium– Leeftijd: Vanaf 7 jaar   

14.00 uur - 15.00 uur  Circusspeurtocht  
De circusdirecteur is aangekomen op vakantiepark Dierenbos en heeft een super gave 

speurtocht klaargezet voor jullie. De clown en acrobaten acts vliegen je om de oren en je 

leert alles uit het vak. Haal je eigen circusdiploma en schitter tijdens deze speurtocht.  

Verzamelen: Feestzaal – Leeftijd: Vanaf 4 jaar  

 

15.15 uur - 16.15 uur   Weermannenspel   
O nee, help! De weermannen zijn helemaal in de war. Ze halen alles door elkaar, als de zon 

schijnt heb je een paraplu nodig en als het sneeuwt kun je lekker je bikini aan doen. Daar 

klopt natuurlijk niets van, helpen jullie in dit snelle bosspel de weermannen weer op weg ? 

Verzamelen: Buitenpodium – Leeftijd: Vanaf 7 jaar   

16.30 uur - 17.00 uur   Dieren bezoek  
We gaan gezellig langs bij twee van de dieren die wij op het park hebben staan. Dit halfuur 

dieren bezoek zit vol met gezelligs, leuke weetjes over de dieren en natuurlijk mag jij ze 

aaien en wat eten geven.  

Verzamelen: Buitenpodium – Dichte schoenen zijn verplicht  

 


