
 

Hallo lieve vakantiegangers 
 

Wat ontzettend leuk jullie te mogen ontvangen op ons 
vakantiepark.  Dit weekend staat in het thema van de dieren.  

 
Lijkt het jullie leuk om ons een handje te helpen bij de 

dieren?  
Schrijf je dan snel in om een plekje te verzekeren.  

Dit kan alle dagen tot 13:00 uur bij de receptie.  
 

 
Hiernaast kunnen jullie  

zien welke dag we naar  
welke dieren gaan.  

 
 

I.v.m. de coronamaatregelen 
zijn de activiteiten per gezin 
OF zonder ouders. Wees er 
op tijd bij om jullie plekje te 

bemachtigen. 
 

Vanaf 13 jaar is het verplicht 
om een mondkapje te dragen 

bij de activiteiten.  

 
 

Liefs, het 
animatieteam en Jibo   

  
 
 

 
 
 

  

Zaterdag 17 april  
 
Knuffelen met de konijnen   10:00 uur – 11:30 uur  
Even een momentje tussen onze lieve konijnen.  
Let op: vol = vol en deze activiteit gaat op inschrijving per gezin.  
Alle leeftijden  Locatie: Konijnen 
 
 
Een kwartiertje tussen de herten  13:30 uur – 15:00 uur  
Genoeg te doen tussen de hertjes, het wordt weer lente dus alle 
blaadjes harken we weg en door het geven van een klein handje voer 
komen de herten ook nog even een kijkje dichtbij nemen.  
Let op: vol = vol en deze activiteit gaat op inschrijving per gezin.  
Alle leeftijden  Locatie: Herten  
 
 
Jibo’s zegt hallo   14:00 uur – 14:30 uur  
Tijdens dit halfuurtje is Jibo op het voorplein om een high-5, knuffel 
of box te geven. Hij is ook dol op foto’s.  
Locatie: Voorplein  
 
 
Welterusten met de dieren:   16:00 uur – 17:00 uur  
Vind jij het leuk onze dieren welterusten te zeggen? Schrijf je dan 
snel in en loop met ons de ronde over het park mee langs de dieren.  
Let op: vol = vol en we verzoeken de ouders niet mee te gaan met 
deze activiteit    
Leeftijd: 6+   Locatie: Voorplein  
 
Muziekfestijn   17:15 uur – 17:30 uur  
We sluiten de dag af met een lach en een dans. Wij verzoeken de 
ouders niet mee te gaan met deze activiteit.  
Locatie: Voorplein  
 



 

 
 

Zondag 18 april   
 
Wakker worden met de dieren   10:00 uur – 11:30 uur  
Kom jij ons helpen de dieren ‘wakker’ maken? We lopen een ronde 
over het park en zorgen dat alle dieren weer voorzien zijn van eten 
en vers water.  
Let op: vol = vol en we verzoeken de ouders niet mee te gaan met 
deze activiteit    
Leeftijd: 6+   Locatie: Voorplein  
 
 
Een kwartiertje tussen de geiten  13:30 uur – 15:00 uur  
Genoeg te doen tussen de witte melkgeiten, het wordt weer lente 
dus alle blaadjes harken we weg. Ook hebben we de borstels bij en de 
geiten vinden het heerlijk om geborsteld te worden.   
Let op: vol = vol en deze activiteit gaat op inschrijving per gezi  
Leeftijd: 6+   Locatie: Witte melkgeiten  
 
Jibo’s zegt hallo   14:00 uur – 14:30 uur  
Tijdens dit halfuurtje is Jibo op het voorplein om een high-5, knuffel 
of box te geven. Hij is ook dol op foto’s.  
Locatie: Voorplein  
 
 
Schoonmaken kinderboerderij    16:00 uur – 17:00 uur  
Natuurlijk is het ook belangrijk dat de dieren weer een schoon 
verblijf hebben. Daarom is het tijd om de handen uit de mouwen te 
steken en samen de kinderboerderij schoon te maken.  
Let op: vol = vol en deze activiteit gaat op inschrijving per gezin. 
Alle leeftijden  Locatie: Kinderboerderij  
 

Wist je dat wij naast al deze leuke activiteiten ook een 
vakantiepakket hebben samengesteld met knutsels, speurtochten, 

spelletjes en andere leuke dingen?  
Dit vakantiepakket krijg je bij inchecken.  

 
Wij wensen jullie een fijne vakantie! 

 


