
Animatieprogramma

11 tot en met 13 november

VRIJDAG 11 NOVEMBER 

Kleurplatenwedstrijd!

Plaats: Receptie

Dit weekend 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 zondag 13 november om 15:00 uur bekend!

Sinterklaas-Speurtocht 

Plaats: Receptie

Weet jij alles over de Goedheiligman? Doe dan mee met deze

speurtocht! De vragen hangen het hele weekend op het park en

kun je beantwoorden op het antwoordformulier. Lever je

antwoordformulier in bij de receptie en ontvang iets leuks!

Schoentje zetten!

Plaats: Receptie

Kom jij dit weekend ook schoen zetten bij de receptie?! Neem je

bouwplaat mee en maak je eigen schoen. Zet je schoentje voor de

schoorsteen en wie weet komt Sinterklaas ook bij jou langs om

iets in je schoen te stoppen! 

Zoek de Gouden Chocoladeletter!

Plaats: Receptie

Wie vindt de Gouden Chocoladeletter? Speurneuzen en -neusjes,

let op: er is een gouden chocoladeletter verstopt op het park het

hele weekend! Kijk dus goed rond! Want degene die de gouden

letter vindt, wint iets leuks! Als je de letter hebt gevonden, lever

deze dan in bij de receptie. 

18:00 - 19:30

uur

Sint Maarten!

Plaats: Restaurant

Vanavond is het Sint Maarten! Kom jij ook met je lampion langs

het restaurant?



ZATERDAG 12 NOVEMBER 

10:00 - 11:00

uur

KIDSCLUB: Pietenmuts

Plaats: Restaurant

Kom jij ook een pietenmuts maken? Deze kun je dan opdoen

tijdens de intocht van Sinterklaas!

12:00 - 14:00

uur

Intocht van Sinterklaas kijken

Plaats: Restaurant

Kijk jij met ons mee naar de intocht van Sinterklaas op televisie?

Wie weet komen er ook wel pieten bij ons langs!

ZONDAG 13 NOVEMBER 

11:00 - 12:00

uur

KIDSCLUB: Pepernoten bakken

Plaats: Restaurant

Wij gaan pepernoten bakken, bak jij met ons mee? Natuurlijk mag

je je eigengemaakte pepernoten meenemen. 
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