
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Animatie 

programma 
Hallo allemaal, 

 

Welkom op het gezelligste park van Brabant! Het laagseizoen is 

aangebroken maar dit betekent niet dat wij niet meer klaar staan met 

een super leuk animatieprogramma.  
 

Deze week hebben wij een heleboel leuke activiteiten klaarstaan voor 

jullie. Wisten jullie dat wij een leuke GPS tocht hebben? Deze tocht 

kun je zelf, zonder begeleiding, lopen. Deze zijn op te halen bij de 

animatie voor €3,-. Hiermee ben je een ongeveer een uur aan het lopen 

in de omgeving van ons park.  

 

Let je wel op onze werkdagen? Dit zijn zaterdag en zondag. 

Zien wij jullie snel terug bij een van onze activiteiten? 
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zaterdag 22 september 
10:00 uur – 10:45 uur  knutselen  

Goedemorgen lieve jongens en meisjes. Het animatieteam staat klaar voor 

een gezellige knutsel. Ze hebben weer iets moois gemaakt en zijn klaar om dit 

met jullie te delen. Komen jullie gezellig mee knutselen?  

Locatie: Feestzaal – leeftijd: Vanaf 4 jaar  

 

11:00 uur – 11:30 uur  voetballen   

We gaan voetballen, trek jij daarom je beste sportoutfit aan?  

Verzamelen: Speelschuur – leeftijd: Vanaf 6 jaar  

14:00 uur – 15:00 uur  piratenspeurtocht    

Ai ai kapiteintjes! De kapitein heeft een grote schatkist verstopt maar de 

piraten kunnen de weg ernaar toe niet meer vinden. Doen jullie mee met de 

spellen en vinden jullie zo de route naar de schatkist terug? De schatkist zit 

vol lekkers en deze delen we natuurlijk met zijn alle. Doen jullie mee?   

Verzamelen: Feestzaal – leeftijd: Vanaf 4 jaar  

 

15:00 uur – 16:00 uur  postbodespel  

O nee, help! De postbode is helemaal in de war. Hij bezorgt alle brieven bij 

het verkeerde adres. Willen jullie hem helpen? Komen jullie er nog uit? Ren 

en vlieg het veld over en help de postbode de post goed te bezorgen.  

Verzamelen: Speelschuur – leeftijd: Vanaf 7 jaar  

16:00 uur – 17:00 uur  shampoo maken      

Ben jij benieuwd hoe shampoo gemaakt wordt? Wil jij vanavond jouw 

haren wassen met jouw eigen gemaakte shampoo? Kom dan snel naar 

deze creatieve middag en sluit aan!  

Locatie: Restaurant – leeftijd: Vanaf 4 jaar - €3,- per persoon 

 

17:00 uur – 17:20 uur  dieren bezoek    

Hebben jullie de dieren op ons park al gezien? Ze staan verspreid en 

hebben ieder hun eigen dierenverblijf. Willen jullie knuffelen met de geiten, 

de kippen eten geven en de damherten aaien? Het kan allemaal tijdens 

deze leuke activiteit. We gaan de dierenverblijven in en spelen leuke 

spellen om onze dieren nog beter te leren kennen. Sluiten jullie aan bij dit 

gezellige rondje? Trek dichte schoenen aan, anders mag je de verblijven 

helaas niet in.  

Verzamelen: Speelschuur – leeftijd: iedereen is welkom   

 



 
Zondag 23 september 

10:00 uur – 10:45 uur  knutselen  

Goedemorgen lieve jongens en meisjes. Het animatieteam staat klaar voor 

een gezellige knutsel. Ze hebben weer iets moois gemaakt en zijn klaar om dit 

met jullie te delen. Komen jullie gezellig mee knutselen?  

Locatie: Feestzaal – leeftijd: Vanaf 4 jaar  

 

11:15 uur – 12:00 uur  veehandel  

Welke boer is het beste op de handel? Verkoop jij zo snel mogelijk al je 

koeien? Of heb jij de beste koeien van stal en wil je ze niet verkopen?  

Verzamelen: Speelschuur – leeftijd: Vanaf 7 jaar  

14:00 uur – 15:00 uur  keuze knutsel     

Wij hebben allemaal leuke knutselwerkjes klaar staan die jij al voor €1,- kan 

komen maken. Wat denk je van jouw eigen keukenshort versieren, masker 

versieren of een eigen klompje versieren? Kom jij gezellig mee knutselen?  

Locatie: Feestzaal – leeftijd: Vanaf 4 jaar - €1,- per knutselwerkje  

 

15:30 uur – 16:15 uur  Vlinderspel     

Overal fladderen vlinders rond. De vlinders zijn ontsnapt. Helpen jullie de 

vlinderspecialist alle vlinders terug te vinden?  

Locatie: Feestzaal – leeftijd: Vanaf 4 jaar  

15:30 uur – 16:15 uur  30 seconds      

Ken jij het bordspel? Dan word je zeker blij van deze leuke bosvariant. De 

kaarten liggen verspreid in het bos. Heb jij gedobbeld? Ren dan snel naar 

het bos en zoek jouw teamkleur. Daarna ren je snel terug en leg je de 

woorden uit aan je team. Welk team verzamelt de meeste punten?  

Verzamelen: Speelschuur – leeftijd: Vanaf 7 jaar  

 

15:45 uur – 16:30 uur  dansfestijn     

We gaan swingen, zingen en dansen! Dansen jullie gezellig mee? We 

dansen in de feestzaal en maken er een groot feestje van!  

Locatie: Feestzaal – leeftijd: iedereen is welkom   

 


