
 

DONDERDAG 13 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 samen een leuke foto maakt, ze is een echt fotomodel. 

 

Locatie: De bowling van Saraland. 

 

CUPCAKES FABRIEK 

14.00-15.00 uur & 15.30-16.30 uur 

Wil jij een cakje helemaal zelf ontwerpen en daarna hem nog opsmullen ook? 

Dan bieden we graag onze populairese activiteit aan, cupakes fabriek aan. 

Nadat jouw cakeje klaar is, maken we ook nog een leuk doosje zodat hij de terugreis 

overleeft, tenzij je niet kan wachten met smullen natuurlijk. 

Deze activiteit is elk jaar zeer populair, we vragen dan ook om optijd in te schrijven. 

 

Locatie: In het 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. 

Toegangsticket Speelparadijs is vereist. 

Kostprijs: €3,00 per persoon. 

 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


