
 

ZATERDAG 1 APRIL 

KNUTSELEN 

10.00-11.00 uur & 11.00-12.00 uur 

Ben jij een echte ridder of prinses en knutsel jij graag?  

Dan mag je deze activiteit zeker niet missen.  

We gaan gedurende een uurtje werken rond fabelachtige sprookjes. 

 

Locatie:  Knutselatelier in het kinderhofje. 

Meedoen?: Vergeet je dan zeker niet in te schrijven aan de receptie. 

We hebben rekening gehouden met 20 kinderen per sessie. Een 

toegangsticket voor het Speelparadijs is vereist. 

 

 

 

OPBLAASBAAR SPEELTOESTEL IN HET ZWEMBAD 

11.15-12.00 uur 14.15-15.00 uur  18.15-19.00 uur  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Ga jij op deze uren verfrissing zoeken in het zwembad?  

Dan heb jij geluk want een opblaasbare draak wordt in het zwembad gezet.  

Kan jij er het langst opblijven zonder in het water te vallen? 

Wij zijn benieuwd! 

 

Locatie: Zwembad Aquapolis 

 

  



 

MEET & GREET MET SARA 
 

13.15-13.30 uur 

 

 
 

Ontmoet Sara, onze lieve en grappige sprinkhaan van Saraland. 

Wist jij dat Sara een echt knuffelbeest is?  

Ontdek het zelf terwijl je een leuke foto maakt, ze is een echt fotomodel. 

 

Locatie: De bowling van Saraland 

 

GLITTERTATTOOS & GRIMEREN 

14.00-16.30 uur 

Wil je graag een stoere glittertattoo of heb je zin om je te laten schminken  

als een grappige clown, een mooie prinses of een eng monster? 

Kom dan zeker eens kijken want de penselen van onze animatoren 

zijn klaar om jouw gezichtje helemaal om te toveren. 

 

Locatie:  Het  knutselatelier in het Kinderhofje 

Meedoen?: In Tom’s Herberg kan je tickets kopen. 

€2,00 voor 1 glittertatoo of 1 maal grimeren. 

Een toegangsticket voor het Speelparadijs is vereist. 

  



 

HUIFKARTOCHT 

14.30 uur 

Wil jij genieten van een gezellige huifkartocht tussen de prachtige Limburgse bossen en 

velden?  

Aarzel dan niet en stap mee in onze tocht doorheen het fabelachtige groen. 

De koets is uitgerust met aangename zittingen en is aangepast aan mindervalide personen.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Meedoen?: Gelieve je dan in te schrijven aan de receptie voor 11.00 uur. 

We vertrekken aan Sara’s Bungalow (nr 3) voor een tocht van +- 35 minuten. 

De kostprijs bedraagt €5,50 per persoon. 

 

BROUWERIJBEZOEK ‘TER DOLEN’ 
 

15.00 uur 

Drinken de papa’s al eens graag een abdijbiertje en houdt de mama van een lekkere kriek? 

Dan is het brouwerijbezoek ‘Ter Dolen’ zeker een aanrader.  

Tijdens het bezoek krijg je een sprankelende combinatie van het brouwproces doorheen de 

eeuwen en het ontstaan van het kasteel en zijn abten. 

Er is ook een leuke speeltuin met zandbak voor de kinderen. 

 

Meedoen? 

We bieden deze uitstap aan, maar hij is op eigen initiatief.  

Ter Dolen bevindt zich op 10 minuten van het park. 

Vergeet ook zeker niet je pasje van het zwembad mee te nemen,  

hiermee krijg een flesje Ter Dolen mee naar huis. 

 

Je kan je tickets bestellen voor 14.30 uur op 011 60 69 99. 

De kostprijs bedraagt €7,00 per persoon inclusief een consumptie 

Adres: Eikendreef 21 Houthalen-Helchteren 3530  



 

KINDERDISCO 

17.00-17.30 uur 

Ken jij de danspasjes van de leukste kinderhits? Kom ze ons dan tonen in de Minnekelder in 

het Speelparadijs. Niet vergeten dat je een toegangsticket van het Speelparadijs nodig hebt. 

Locatie: Minnekelder in het Speelparadijs 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

KARAOKE VOOR KIDS & VOLWASSENEN 

17.00-21.00 uur 

Schuilt er een toekomstig K3tje in je? Is papa zijn keel gesmeerd of heeft mama haar 

stembanden al opgewarmd? Kom dan je liedje kiezen en zingen maar! 

Locatie: De Taverne van Saraland 

  



 

FAKKELTOCHT 

21.00 uur 

Als gezellige dagafsluiter kun je mee op een mooie fakkeltocht.  

De warme tocht doorheen en rond het park vertrekt aan Sara’s bungalow (nr 3) 

en is aangepast aan het wandelvermogen van kinderen. 

Een heel mooie afsluiter van een drukke maar leuke dag. 

 

Meedoen?:Vergeet dan zeker niet je in te schrijven aan de receptie. 

Kostprijs: €4,00 per fakkel of lighttube.  

Deelname is gratis. 

 


