
 

Hallo lieve vakantiegangers, 

 

Het is herfstvakantie en dat 

betekent dat ons programma in het 

teken staat van de herfst! We gaan 

naar buiten maar spelen ook leuke 

spellen binnen en we gaan een echte 

herfstbingo spelen!  
 

Kijk snel verder op het programma 

en ontdek al het leuks dat wij gaan 

doen. 
 

Zien wij jullie bij de activiteiten? Wij 

wensen jullie een hele gezellige en 

leuke vakantie op Vakantiepark 

Dierenbos. 
 

Liefs, 

Het animatieteam en Jibo 

 

 

  



 

Vrijdag 30 oktober  
 

 

10:00 uur tot 11:00 uur Knutselpakketje ophalen: 
Lampion versieren 
Het is vroeg donker en dat vieren wij met vrolijke lichtjes. Wil jij vanavond 
een rondje over het park maken met jouw eigen gemaakte lampion? Kom 
dan snel een knutselpakketje ophalen en knutsel thuis jouw eigen lampion! 
Ophalen bij de receptie - €3,- per persoon – I.v.m. de aangescherpte 
maatregelen is er vanavond geen lampionnenoptocht. Jullie kunnen 
zelfstandig het park op om een leuke route te lopen om toch de 
herfstperiode te vieren.    
 
15:00 uur tot 15:15 uur   Hallo Jibo  
Jibo komt hallo zeggen. Onze grootste vakantievriend is gek op knuffels, 
foto’s maken en een high-5 geven. Locatie: Jibo loopt rond in het 
hoofdgebouw  
 
16:00 uur tot 17:00 uur  
Dieren verzorgen: Kinderboerderij   
Heb jij altijd al een echte dierverzorger willen zijn? Ga dan met ons team 
op pad. Vandaag gaan we naar de kinderboerderij. In dit verblijf vind je 
geiten en konijnen. We gaan het verblijf klaarmaken voor de avond en 
nacht. Vegen, voeren, water verversen, geiten borstelen en nog veel meer.  
 
Wil jij weten wat een echte dierverzorger allemaal doet voor de geiten en 
konijnen? Meld je dan nu snel aan bij de receptie en verzeker jezelf van een 
plaatsje.  
 
Verzamelen: Dierenweide bij de visvijver  
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar  
Inschrijven is verplicht en dit kan tot 14:00 uur bij de receptie. Trek 
kleding aan die vies mag worden en houd rekening met schoeisel.  
 

 



 

Zaterdag 31 oktober  
 

10:00 uur tot 16:00 uur op het griezelplein 

Het is Halloween en we gaan met zijn alle 
griezelen! Willen jullie met ons meedoen aan het 
griezeluurtje? Meld je dan snel aan bij de receptie 
en verzeker jezelf van een plaatsje.  

 
Tijdens het griezeluurtje gaan we heel veel leuke 

activiteiten doen denk bijvoorbeeld aan; 

• Proefjes met de heks  
• Griezelspelletjes  
• Griezeldansjes  
• Griezel knutsel  

 

Tijdens elk griezeluurtje komt Jibo  
ook even hallo zeggen.  

Kom jij met ons mee griezelen?  

Het griezelplein vind je op het  
voorplein bij de receptie.  

 

Deze activiteit is voor kinderen  
van 4 t/m 12 jaar, zonder ouders.  

  



 

Zondag 1 november  
 

09:30 uur tot 10:30 uur  Pompoen uithollen  
Een echte herfstactiviteit maar dan op afstand! Haal bij de receptie 

jouw pompoen op en ga in je eigen accommodatie aan de slag. Bij de 

pompoen krijg je een stap-voor-stap handleiding, waardoor jij 

precies weet wat je moet doen. Op te halen bij de receptie - € 4,- per 

persoon, let op: op = op, dit i.v.m. de voorraad pompoenen.   

 

11:30 uur tot 12:30 uur  Geitjes en konijntjes knuffelen      
Wil jij samen met je gezin even langs bij de geitjes en de konijntjes 

bij de kinderboerderij? Je kan ze aaien, borstelen en een leuke foto 

maken.  

Let op: i.v.m. de aangescherpte maatregelen is deze activiteit op 

inschrijving, dit kan bij de receptie. Vol = vol.  

Locatie: kinderboerderij  
 

13:30 uur tot 14:30 uur  Herfstspelletjes       
We spelen leuke spellen in herfstthema. Wij gaan naar buiten voor 

deze spelletjes dus kleed jij je warm aan?   

Locatie: Voorplein receptie  

 

15:00 uur tot 16:15 uur  Missie undercover    
We gaan het bos in. Houd je eigen identiteit zolang mogelijk 

verborgen maar ontdek wel zo snel mogelijk de identiteit van de 

ander. Verzamelen: Voorplein receptie – Leeftijd: 7 t/m 15 jaar – trek 

warme kleding aan, we gaan naar buiten!  

 

16:30 uur tot 16:45 uur  Hallo Jibo     
Jibo komt langs voor een voet-5, knuffel of leuke vakantiefoto.  

Locatie: Voorplein receptie  

 

 

 

 

 

 

 



 

Maandag 2 november   
 

 

10:00 uur tot 11:00 uur   Knutselpakketje ophalen   

Goedemorgen allemaal, hebben jullie ook zo zin om te 

knutselen? Kom dan snel jouw eigen knutselpakketje 

ophalen. Het enige wat je nodig hebt is een schaar, lijm en 

potloden. De rest verzorgen wij voor jou. Veel 

knutselplezier! Op te halen bij de receptie 

 

11:15 uur tot 11:30 uur   Hallo Jibo   

Jibo komt langs voor een voet-5, knuffel of leuke 

vakantiefoto.  

Locatie: Voorplein receptie  

 

11:45 uur tot 12:15 uur  Pingpong battle     

We gaan ping pongen, kom snel naar het voorplein en doe 

gezellig met ons mee.  

Locatie: Voorplein receptie  

 

15:30 uur tot 17:00 uur  Welterusten dieren   
Ga jij samen met de animatie op pad om de dieren welterusten te 

wensen? We brengen de geiten en konijnen bij de kinderboerderij 

naar binnen, verversen water en voeren de dieren waar nodig nog 

wat hooi. Wil jij mee? Schrijf je dan snel in bij de receptie. 

Verzamelen: Kinderboerderij bij de horeca – Leeftijd: 8 t/m 12 jaar – 

Trek dichte schoenen aan en kleed je warm aan. – i.v.m. de 

aangescherpte maatregelen is deze activiteit op inschrijving, dit kan 

bij de receptie. Vol = vol. 

 

 

 
 


