
Animatieprogramma

26 februari tot en met 04 maart

ZATERDAG 26 FEBRUARI 

9:00 - 10:00

uur

De Grote Natuur Speurtocht

Plaats: Receptie

Een toffe speurtocht voor grote natuur liefhebbers! Weet jij alles over

de dieren in het wild, de planten in de natuur en de insecten in het

bos? Zorg dat je de juiste route loopt en beantwoord onderweg vragen

over de natuur.

De speurtocht hangt door het park verspreid en kan de hele week

worden gelopen! Na afloop hebben we voor degene met de juiste

oplossing nog een kleine prijs!

9:00 - 9:30 uur

Kleurplatenwedstrijd!

Plaats: Receptie

Deze week kunnen jullie meedoen met de kleurplatenwedstrijd! Maak

jij de mooiste kleurplaat?

De kleurplaat kan gedurende de hele week worden ingeleverd bij de

receptie.

De winnaar maken we vrijdag 4 maart om 09:00 uur bekend!

10:30 - 11:30

uur

KIDSCLUB: Dier van Papier

Plaats: Restaurant

We maken vrolijke dieren van papier! Maak jij een krab, kat, hond of

misschien toch een koe?

Jij komt toch ook?!



MAANDAG 28 FEBRUARI 

10:30 - 11:30

uur

KIDSCLUB: Piratenfeest

Plaats: Restaurant

Kom vandaag een piratenboot, piratenvlag of een piratenhoed

knutselen! Maar je kunt ze natuurlijk ook allemaal maken. We maken

er in ieder geval een piratenfeestje van!

19:00 - 21:00

uur

Drijf-In!

Plaats: Zwembad

Kom jij ook naar de Drijf-In?!

Een bioscoop op het water! Heerlijk relaxed op een luchtbedje gaan we

een leuke film kijken, met natuurlijk wat lekkers erbij!

DINSDAG 01 MAART 

10:30 - 11:30

uur

Schminken!

Plaats: Restaurant

Het recreatieteam gaat jou prachtig schminken. Weet jij al waar je op

wilt lijken?

15:30 - 16:30

uur

ABC-Zoekspel

Plaats: Receptie

Ben jij een echte speurneus en ken je het hele alfabet uit je hoofd?

Dan is dit het perfecte spel voor jou!

We verzamelen bij de receptie!

WOENSDAG 02 MAART 

10:30 - 11:30

uur

KIDSCLUB: Superheldenhanden

Plaats: Restaurant

Maak van jouw eigen hand een supercoole superheld!

19:00 - 21:00

uur

Zwembaddisco

Plaats: Zwembad

Kom jij ook lekker swingen in het zwembad?!



DONDERDAG 03 MAART 

11:00 - 12:00

uur

Het Mega-Ruilspektakel

Plaats: Receptie

Wie is de beste handelaar en wie gaat er met de mooiste ruilhandel

vandoor? Straks weten we het!

We verzamelen bij de receptie!

15:30 - 16:30

uur

Voetbal

Plaats: Voetbalveldje

We gaan een lekker potje voetballen! Wie doet er met ons mee?
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