
 

DINSDAG 4 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 rekeninggehouden 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! 

 

  



 

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 samen een leuke foto maakt, ze is een echt fotomodel. 

Locatie: De bowling van Saraland 

 

KINDERBOWLING 

14.00-15.00 uur 

Durf jij het aan om met een echte kanonskogel een strike  

te gooien op ons piratenbolwingschip? 

Onze animatoren kunnen heel goed bowlen en zoeken stoere piraten  

en zeemeerminnen om tegen te spelen. 

Versla jij hen en de andere piraten in een potje bowling? 

Wij zullen je strikes bijhouden! 

 

Meedoen?: Vergeet dan zeker niet te reserveren aan de receptie.  

Wij hebben rekening gehouden met 20 bowlers 

Vanaf 6 jaar 

Kostprijs: €2,00 per piraat/zeemeermin 

 

  



 

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. 

 

KIDS-QUIZ 

15.30-16.30 uur 

Ken jij de namen van de K3meisjes en weet jij hoe het hondje van Gert heet? 

Laat dan je kennis zien op onze leuke kids-quiz. 

Of ben jij misschien meer een uitbeelder die liever losgaat tijdens onze Doe-ronde? 

Kom dan zeker eens de beste kant van jezelf te laten zien. 

 

 

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

We hebben rekening gehouden met 20 kinderen. 

Vanaf 6 jaar. 

  



 

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. 

  

  


