
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 



14.00 uur - 15.00 uur  Vlinderspel    
Ojee, alle vlinders zijn ontsnapt. Kun jij ze terug vinden? Ze vliegen overal door 

het bos. Kun jij ze vinden en sorteren? Rennen, vliegen en vangen is het motto van 

dit leuke spel.  

Verzamelen: Feestzaal – Leeftijd: Vanaf 4 jaar  

 

15.15 uur - 16.15 uur   Het grote trollenspel    
Welk team verzamelt de meeste goudklompjes tijdens dit spannende 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 vrolijk 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   Trefbal   
Wij zijn gek op sporten en vandaag staat trefbal op het programma. 

We spelen verschillende spellen en gaan aan de slag. Zijn jullie er klaar 

voor?  

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  

 

11.15 uur - 12.15 uur   Hockeyen    
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: Buitenpodium– Leeftijd: Vanaf 7 jaar   

14.00 uur - 15.00 uur  Sprookjesspeurtocht    
Ojee, wat nu? Het sprookjesboek is helemaal in de war en haalt alle sprookjes door 

elkaar. Help jij de sprookjes weer kloppend te krijgen? Dan verdien jij jouw eigen 

sprookjesdiploma.  

Verzamelen: Feestzaal – Leeftijd: Vanaf 4 jaar  

 

15.15 uur - 16.15 uur   Levend ganzenbord   

Wie kent het niet? Het eeuwenoude bordspel ganzenbord. Val niet in de put want dan 

moet je mega lang wachten op je beurt. Wij spelen vandaag de levende variant en dat 

is een mega leuke en grote versie van dit gave bordspel!  

Verzamelen: Buitenpodium – Leeftijd: Vanaf 7 jaar   

16.30 uur tot 17.15 uur   Dieren bezoek   

Allemaal verzamelen, we gaan naar de dieren toe. Heb jij een lievelingsdier waar je 

graag naar toe wilt? Wij bezoeken per keer min. twee dieren en gaan de verblijven in. 

Breng jij de dieren met ons een snoepje? Dichte schoenen verplicht!  

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


