
Animatieprogramma

02 tot en met 04 december

VRIJDAG 02 DECEMBER 

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 4 december 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. 



15:00 - 17:00

uur

Warm welkom!

Plaats: Receptie

Tijdens het warme welkom staan wij en de pieten voor u klaar,

om u van alle informatie te voorzien.

Kom langs bij onze receptie en geniet van iets lekkers!

Namens het team van EuroParcs IJsselmeer heten wij u van harte

welkom!

ZATERDAG 03 DECEMBER 

11:00 - 12:00

uur

KIDSCLUB: Pietenmuts

Plaats: Restaurant

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

tijdens de intocht van Sinterklaas!

19:00 - 20:30

uur

Drijf-In!

Plaats: Zwembad

Kom jij ook naar de Drijf-In?!

Een bioscoop op het water! Heelrijk relaxed op een luchtbedje

gaan we een leuke film kijken, met natuurlijk wat lekkers erbij!

ZONDAG 04 DECEMBER 

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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