
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  

 

Trefballen maar dan net iets anders. Wij kennen super veel variaties 
en gaan die met jullie spelen. Spelen jullie met ons mee?  

Verzamelen: Buitenpodium – Leeftijd: Vanaf 7 jaar   

 We gaan op pad langs verschillende beroepen. Ken jij ze allemaal? En weet 
je ook wat er bij dat beroep hoort? Speel de spelletjes en kom erachter.  

Verzamelen: Feestzaal – Leeftijd: Vanaf 4 jaar  

 

Wisten jullie dat Nederlanders ontzettend leuke spellen hebben? Van 
sjoelen tot blik gooien tot een klompenrace. Alles komt voorbij, doe jij mee? 

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  

 

 



Alle indianen verzamelen! Kun jij jouw verentooi compleet maken? Dit doe je door alle 

spellen succesvol te spelen. Ben jij een echte indiaan en kun jij alles aan? Doe dan mee.  

Verzamelen: Feestzaal – Leeftijd: Vanaf 4 jaar  

 

We gaan op expeditie, laat jij zien wat je in huis hebt? Vind jij survivallen leuk? En durf jij een 

eetproef wel aan? Sluit dan aan bij dit toffe spel en laat zien wat voor bikkel jij bent.  

Verzamelen: Buitenpodium– Leeftijd: Vanaf 7 jaar   

We gaan op pad naar de dieren. Tijdens dit leuke en gezellige dieren bezoek, hoor je 

allemaal leuke weetjes en natuurlijk mag jij bij de beestjes naar binnen toe. Durf jij ze te 

aaien? We nemen ook een lekker snoepje voor ze mee. Trek dichte schoenen aan 

want met slippers of crocs mag je helaas niet naar binnen.  

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

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  

 

Wij zijn gek op voetballen, jullie ook? Kun jij voetballen als Wesley Sneijder? Laat 

al je moves zien en speel met ons mee.  

Verzamelen: Buitenpodium – Leeftijd: Vanaf 7 jaar   

 


