
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hallo lieve vakantiegangers, 

 

Het animatieteam is tijdens jullie vakantie elke dag aanwezig en staan 

te popelen om leuke activiteiten met jullie te spelen. 
 

Wat dacht je van; knutselen, een leuk bosspel of een gezellige 

filmmiddag? Het animatieteam is enorm enthousiast en staat altijd klaar 

voor al jullie vragen of opmerkingen. 

 

Wij zien je graag bij een van de activiteiten en wensen je alvast een hele 

fijne en gezellige vakantie toe! 

 



Konijnen: 0 – 3 jaar 

 
 

10:00 uur – 10:30 uur   Voorlezen  
Luister jij mee naar het verhaal van vandaag?  
Locatie: Restaurant  

 
10:30 uur – 11:15 uur   Kliedertijd  
Kliederen en knutselen, het kan allemaal! Doe jij gezellig met ons mee? 
Locatie: Restaurant  
 
16:30 uur – 17:15 uur   Dierenbezoek   
We bezoeken twee dieren op ons park en nemen iets lekkers mee.  
Verzamelen: Receptie – Trek dichte schoenen aan  

 
18:30 uur – 19:00 uur   Herfstdisco   
We sluiten de dag af met een vrolijke herfstdisco vol swingen, zingen een 
dansen.    
Locatie: Feestzaal  

 
 

Bevers: 4 – 6 jaar  
 
 
10:30 uur – 11:15 uur   Knutseltijd: Vleermuis   
Knutsel jij vandaag gezellig met ons mee?   
Locatie: Feestzaal  

 
14:00 uur – 15:00 uur   Bladerspeurtocht   
We gaan naar buiten en volgen de bladeren, zij leiden ons naar 
echte herfstspellen.    
Verzamelen: Feestzaal   
 
16:30 uur – 17:15 uur   Dierenbezoek   
We bezoeken twee dieren op ons park en nemen iets lekkers mee.  

Verzamelen: Receptie – Trek dichte schoenen aan  
 
18:30 uur – 19:00 uur   Herfstdisco   
We sluiten de dag af met een vrolijke herfstdisco vol swingen, 
zingen een dansen.    
Locatie: Feestzaal  
 

Eekhoorns: 7 – 10 jaar  

 
 

10:30 uur – 11:15 uur   Knutseltijd: Vleermuis   
Knutsel jij vandaag gezellig met ons mee?   
Locatie: Feestzaal  
 
11:30 uur – 12:15 uur   Tijgerhandel  
Douane tegen de smokkelaars. Wie wint het spel?  
Verzamelen: Speelschuur  
 
14:00 uur – 15:00 uur   Het grote trollenspel   
We gaan het bos in. Verzamelt jou team de meeste goudklompjes? 
Locatie: Feestzaal  

 
15:15 uur – 16:00 uur   Voetballen   
Trek je sportoutfit aan en speel met ons mee.  

Verzamelen: Speelschuur  
 
18:30 uur – 19:00 uur   Herfstdisco   
We sluiten de dag af met een vrolijke herfstdisco vol swingen, zingen 
een dansen.    
Locatie: Feestzaal  

 
 

Herten: 11 – 16 jaar  

 
11:30 uur – 12:15 uur   Tijgerhandel  
Douane tegen de smokkelaars. Wie wint het spel?  

Verzamelen: Speelschuur  
 
14:00 uur – 15:00 uur   Het grote trollenspel   
We gaan het bos in. Verzamelt jou team de meeste goudklompjes? 

Locatie: Feestzaal  
 
15:15 uur – 16:00 uur   Voetballen  
Trek je sportoutfit aan en speel met ons mee.  
Verzamelen: Speelschuur  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maandag 22 oktober 



Konijnen: 0 – 3 jaar 

 
 
 

10:00 uur – 10:30 uur   Voorlezen  
Luister jij mee naar het verhaal van vandaag?  
Locatie: Restaurant  
 
10:30 uur – 11:15 uur   Kliedertijd  
Kliederen en knutselen, het kan allemaal! Doe jij gezellig met ons mee? 
Locatie: Restaurant  
 
16:30 uur – 17:15 uur   Schminken    
Het is tijd voor de schminkkar! Weet jij al wat je wil worden?  
Locatie: Restaurant  
 

 
18:30 uur – 19:00 uur   Herfstdisco   
We sluiten de dag af met een vrolijke herfstdisco vol swingen, zingen een 
dansen.    
Locatie: Feestzaal  

 
 

Bevers: 4 – 6 jaar  
 
 
10:30 uur – 11:15 uur  Knutseltijd: Kijkdoos 
Knutsel jij vandaag gezellig met ons mee?   
Locatie: Feestzaal  
 
14:00 uur – 15:00 uur   Koekjes bakken    
Vind jij het leuk om te bakken? Kom dan samen met ons lekkere 

zandkoekjes bakken.  Let op dat je je moet inschrijven voor deze 
activiteit. Inschrijven kan tot maandag 22 oktober bij het 
animatieteam. Koekjes worden opgehaald bij de herfstdisco!  
Locatie: Feestzaal - €2,- per persoon  
 
16:30 uur – 17:15 uur   Schminken    
Het is tijd voor de schminkkar! Weet jij al wat je wil worden?  

Locatie: Restaurant  
 
18:30 uur – 19:00 uur   Herfstdisco   
We sluiten de dag af met een vrolijke herfstdisco vol swingen, 
zingen een dansen.    
Locatie: Feestzaal  

 

Eekhoorns: 7 – 10 jaar  

 
 

10:30 uur – 11:15 uur  Knutseltijd: Kijkdoos   
Knutsel jij vandaag gezellig met ons mee?   
Locatie: Feestzaal  
 
11:30 uur – 12:15 uur   Veehandel 
Probeer je koeien zo snel mogelijk verkopen in dit snelle bosspel.  
Verzamelen: Speelschuur  
 
14:00 uur – 15:00 uur   Koekjes bakken    
Vind jij het leuk om te bakken? Kom dan samen met ons lekkere 
zandkoekjes bakken.  Let op dat je je moet inschrijven voor deze 

activiteit. Inschrijven kan tot maandag 22 oktober bij het 
animatieteam. Koekjes worden opgehaald bij de herfstdisco!  
Locatie: Feestzaal - €2,- per persoon  
 
15:15 uur – 16:00 uur   Trefbal   
Trek je sportoutfit aan en speel met ons mee. 

Verzamelen: Speelschuur  
 
18:30 uur – 19:00 uur   Herfstdisco   
We sluiten de dag af met een vrolijke herfstdisco vol swingen, zingen 
een dansen.    
Locatie: Feestzaal  

 
 

Herten: 11 – 16 jaar  

 
11:30 uur – 12:15 uur   Veehandel 
Probeer je koeien zo snel mogelijk verkopen in dit snelle bosspel.  
Verzamelen: Speelschuur   

 
15:15 uur – 16:00 uur   Trefbal  
Trek je sportoutfit aan en speel met ons mee.  
Verzamelen: Speelschuur  
 

 
 

Pauwen: 18+  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dinsdag 23 oktober 



Konijnen: 0 – 3 jaar 
  

 
16:30 uur – 17:15 uur   Dieren bezoek   
We bezoeken twee dieren op ons park en nemen iets lekkers mee.  
Verzamelen: Receptie – Trek dichte schoenen aan  
 

 
 

Bevers: 4 – 6 jaar  
 
 

10:30 uur – 12:00 uur  POMPOEN SNIJDEN 
Jij mag jouw eigen pompoen komen uithollen en bewerken. Wij 

zorgen voor de pompoen en materiaal. Zorg jij voor kleding die vies 

mag worden?  
Locatie: Feestzaal – Onder de 6 jaar met begeleiding van een 

volwassenen. - €3,- per pompoen – enkel contante betalingen 
mogelijk 

 
14:00 uur – 15:00 uur  Heksen & tovenaars spelletjes 
De heks en tovenaar zijn er klaar voor, spelletjes waar ze gek op zijn!    

Locatie: Feestzaal  

 
16:30 uur – 17:15 uur   Dieren bezoek   
We bezoeken twee dieren op ons park en nemen iets lekkers mee.  
Verzamelen: Receptie – Trek dichte schoenen aan  
 

18:15 uur – 19:00 uur Voorlezen door 
kinderboeken schrijfster Isabel van Duijne 

Kinderboekenschrijfster Isabel van Duijne komt haar eigen 

verhalen  
voorlezen. Aansluitend is de mogelijkheid om 1 van haar boekjes te 
kopen voor maar €12,50 en uiteraard wordt deze dan gesigneerd.  
Locatie: Restaurant – Indien u een boekje wil kopen, zorgt u dan voor 

contant geld. Er is geen mogelijkheid om te pinnen. 
 

Eekhoorns: 7 – 10 jaar  

 
 

10:30 uur – 12:00 uur  POMPOEN SNIJDEN 
Jij mag jouw eigen pompoen komen uithollen en bewerken. Wij 

zorgen voor de pompoen en materiaal. Zorg jij voor kleding die vies 
mag worden?  

Locatie: Feestzaal – Onder de 6 jaar met begeleiding van een 
volwassenen. - €3,- per pompoen – enkel contante betalingen 

mogelijk 
 
14:00 uur – 15:00 uur   Zoek je rot  
Rennen, vliegen en verzamelen. Wie verzamelt de meeste punten?  
Verzamelen: Speelschuur  
 
15:15 uur – 16:00 uur   Slagbal  
Trek je sportoutfit aan en speel met ons mee. 
Verzamelen: Speelschuur  

 
16:30 uur – 17:15 uur   Dieren bezoek   
We bezoeken twee dieren op ons park en nemen iets lekkers mee.  
Verzamelen: Receptie – Trek dichte schoenen aan  
 
 

18:15 uur – 19:00 uur Voorlezen door 
kinderboeken schrijfster Isabel van Duijne 

Kinderboekenschrijfster Isabel van Duijne komt haar eigen verhalen  

voorlezen. Aansluitend is de mogelijkheid om 1 van haar boekjes te 
kopen voor maar €12,50 en uiteraard wordt deze dan gesigneerd.  
Locatie: Restaurant – Indien u een boekje wil kopen, zorgt u dan voor 
contant geld. Er is geen mogelijkheid om te pinnen. 

 
 

Herten: 11 – 16 jaar  

 
10:30 uur – 12:00 uur  POMPOEN SNIJDEN 

Jij mag jouw eigen pompoen komen uithollen en bewerken. Wij 
zorgen voor de pompoen en materiaal. Zorg jij voor kleding die vies 

mag worden?  

Locatie: Feestzaal – Onder de 6 jaar met begeleiding van een 
volwassenen. - €3,- per pompoen – enkel contante betalingen 

mogelijk 
14:00 uur – 15:00 uur   Zoek je rot  
Rennen, vliegen en verzamelen. Wie verzamelt de meeste punten?  
Verzamelen: Speelschuur  

 
15:15 uur – 16:00 uur   Slagbal  
Trek je sportoutfit aan en speel met ons mee.  
Verzamelen: Speelschuur  
 

 
 Pauwen: 18+  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 24 oktober 



Konijnen: 0 – 3 jaar 

 
 

10:00 uur – 10:30 uur   Voorlezen  
Luister jij mee naar het verhaal van vandaag?  
Locatie: Restaurant  
 
10:30 uur – 11:15 uur   Kliedertijd  
Kliederen en knutselen, het kan allemaal! Doe jij gezellig met ons mee? 

Locatie: Restaurant  
 
16:30 uur – 17:15 uur   Schminken    
Het is tijd voor de schminkkar! Weet jij al wat je wil worden?  
Locatie: Restaurant  
 
18:30 uur – 19:00 uur   Herfstdisco   
We sluiten de dag af met een vrolijke herfstdisco vol swingen, zingen een 

dansen.    
Locatie: Feestzaal  

 
 

Bevers: 4 – 6 jaar  
 
 
10:30 uur – 11:30 uur   Knutseltijd: Voederbakje   
Knutsel jij vandaag gezellig met ons mee?  
Locatie: Feestzaal  

 
14:00 uur – 15:00 uur   Herfst zoekspeurtocht  
Opzoek naar bladeren, eikels, kastanjes en nog veel meer. Ga jij 

mee het bos in? Verzamelen: Feestzaal – Trek een jas aan, we gaan 
naar buiten toe.   
 
16:30 uur – 17:15 uur   Schminken    
Het is tijd voor de schminkkar! Weet jij al wat je wil worden?  
Locatie: Restaurant  

 
18:30 uur – 19:00 uur   Herfstdisco   
We sluiten de dag af met een vrolijke herfstdisco vol swingen, 
zingen een dansen.    
Locatie: Feestzaal  
 

Eekhoorns: 7 – 10 jaar  

 
 

10:30 uur – 11:30 uur   Knutseltijd: Voederbakje   
Knutsel jij vandaag gezellig met ons mee?   

Locatie: Feestzaal  
 
11:30 uur – 12:15 uur   Bosscrabble    
Doe jij mee met dit denkspel in het bos?     

Verzamelen: Speelschuur  
 

13 uur – 16 uur  Professionele hutten bouwen  
Palénpa huttenbouwen komt langs met alle materialen om echte 
hutten te bouwen. Doe jij mee? Het is zeker de moeite waard!  
Locatie: Speelschuur – We zijn buiten en trek kleding aan die vies 

mag worden.  
 
16:30 uur – 17:15 uur   Schminken    
Het is tijd voor de schminkkar! Weet jij al wat je wil worden?  

Locatie: Restaurant  
 
18:30 uur – 19:00 uur   Herfstdisco   
We sluiten de dag af met een vrolijke herfstdisco vol swingen, zingen 
een dansen.    
Locatie: Feestzaal  

 
 

Herten: 11 – 16 jaar  

 
11:30 uur – 12:15 uur   Bosscrabble    
Doe jij mee met dit denkspel in het bos?     
Verzamelen: Speelschuur  
 

13 uur – 16 uur  Professionele hutten 

bouwen  
Palénpa huttenbouwen komt langs met alle materialen om 
echte hutten te bouwen. Doe jij mee? Het is zeker de moeite 

waard!  
Locatie: Speelschuur – We zijn buiten en trek kleding aan die 
vies mag worden.  
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Donderdag 25 oktober 



Konijnen: 0 – 3 jaar 

 
 

10:00 uur – 10:30 uur   Voorlezen  
Luister jij mee naar het verhaal van vandaag?  
Locatie: Restaurant  
 
10:30 uur – 11:15 uur   Kliedertijd  
Kliederen en knutselen, het kan allemaal! Doe jij gezellig met ons mee? 

Locatie: Restaurant  
 
16:30 uur – 17:15 uur   Schminken    
Het is tijd voor de schminkkar! Weet jij al wat je wil worden?  
Locatie: Restaurant  
 
18:30 uur – 19:00 uur   Herfstdisco   
We sluiten de dag af met een vrolijke herfstdisco vol swingen, zingen een 

dansen.    
Locatie: Feestzaal  

 
 

Bevers: 4 – 6 jaar  
 
 
10:30 uur – 11:15 uur  Knutseltijd: Beweegbare vleermuis 
Knutsel jij vandaag gezellig met ons mee?  
Locatie: Feestzaal  

 
14:00 uur – 15:00 uur   Levend herfstkwartet  
Rennen, vliegen en verzamelen. Verzamel jij jouw kwartet als 

eerste? Verzamelen: Feestzaal – Trek een jas aan, we gaan naar 
buiten toe.   
 
16:30 uur – 17:15 uur   Schminken    
Het is tijd voor de schminkkar! Weet jij al wat je wil worden?  
Locatie: Restaurant  

 
18:30 uur – 19:00 uur   Herfstdisco   
We sluiten de dag af met een vrolijke herfstdisco vol swingen, 
zingen een dansen.    
Locatie: Feestzaal  
 

Eekhoorns: 7 – 10 jaar  

 
 

10:30 uur – 11:15 uur  Knutseltijd: Beweegbare vleermuis  
Knutsel jij vandaag gezellig met ons mee?   
Locatie: Feestzaal  
 
11:30 uur – 12:15 uur   Postbodespel   
De postbode is in de war en bezorgt de post op het verkeerde adres. 
Helpen jullie mee?      
Verzamelen: Speelschuur  

 
14:00 uur – 15:00 uur   30 seconds  
Rennen en raden van woorden. Welk team is als eerste bij het einde?  
Locatie: Feestzaal – Trek dichte schoenen aan, we gaan het bos in.  

 
15:15 uur – 16:00 uur   Volleyballen   
Trek je sportoutfit aan en speel met ons mee.  
Verzamelen: Speelschuur  
 
16:30 uur – 17:15 uur   Schminken    
Het is tijd voor de schminkkar! Weet jij al wat je wil worden?  

Locatie: Restaurant  
 
18:30 uur – 19:00 uur   Herfstdisco   
We sluiten de dag af met een vrolijke herfstdisco vol swingen, zingen 
een dansen.    
Locatie: Feestzaal  

 
 

Herten: 11 – 16 jaar  

 
11:30 uur – 12:15 uur   Postbodespel   
De postbode is in de war en bezorgt de post op het verkeerde 
adres. Helpen jullie mee?      
Verzamelen: Speelschuur  
 
14:00 uur – 15:00 uur   30 seconds  
Rennen en raden van woorden. Welk team is als eerste bij het 
einde?  

Locatie: Feestzaal – Trek dichte schoenen aan, we gaan het bos 
in.  
 
15:15 uur – 16:00 uur   Volleyballen   
Trek je sportoutfit aan en speel met ons mee.  
Verzamelen: Speelschuur  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 26 oktober 


