
 

WOENSDAG 5 APRIL 

 

NATUURWANDELING 

10.00-12.00 uur 

Kan jij genieten van de prachtige groene natuur, de fluitende vogels en de stralende zon?  

Dan is onze natuurwandeling, die geschikt is voor het hele gezin,  

zeker iets voor jou.  

Gedurende 1,5 uurtje verken je de omliggende natuurpaden en het mooie groen. 

Trek je wandelschoenen dus al maar aan en kom met ons mee! 

 

 

Meedoen?: We vertrekken aan Sara’s bungalow (nr 3) 

Je dient je wel in te schrijven aan de receptie. 

Deelname is gratis 

 

 

 

 

GLITTERTATTOOS & GRIMEREN  

10.00-12.00 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 monitrices  

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.. 

  



 

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 in Saraland. 

  



 

WORKSHOP: Vriendschapsbandjes maken 

14.00-15.00 uur 

Heb jij een beste vriend of vriendin die je een leuk cadeau wil doen?  

Dan zijn de vriendschapsbandjes die je bij ons kunt maken helemaal top! 

Maak een mooi opvallend exemplaar en hang hem rond de pols van je beste vriend/vriendin. 

Nu weet iedereen hoe goede vrienden/vriendinnen jullie zijn! 

 

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

We hebben rekening gehouden met 20 kindjes. Vanaf 6 jaar 

Kostprijs: €3,00. 

 

 

 

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 

 

  


