
 

ZONDAG 9 APRIL 

 

WORKSHOP: Maak je coole tas 

10.00-11.00 uur & 11.00-12.00 uur 

Onze animatoren gaan samen met jou ontdekken hoe creatief jij bent!  

Knip, plak en knutsel je eigen tas in elkaar. 

Maak hem zo mooi dat je hem fier kan laten zien aan oma & opa.  

 

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. 

Voor kinderen vanaf 6 jaar 

Kostprijs: €3,00 per persoon. 

 

 

 

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(nr3). 

Je dient je wel in te schrijven aan de receptie. 

Deelname is gratis 

  



 

. 

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

Locatie: De bowling in Saraland. 



 

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 

 

 

 


