ANIMATIEPROGRAMMA
6 januari 2023 tot 8 januari 2023
Vrijdag 6 januari 2023
Park Molenheide heet u van harte welkom.
13.00-15.00 uur: Glittertattoo
Wil je graag een stoere glittertattoo van Sara? Kom dan zeker eens kijken aan de bowling. Leeftijd: iedereen.
Tickets: gratis
17.00-20.00 uur: Winterbar
Zin om gezellig rond een vuurkorf marshmallows te roosteren, een lekker jenevertje, glühwein of warme chocomelk te
drinken ? Kom dan naar onze sfeervolle winterbar op het terras van de Taverne. Ook zal Sara om 19.00 aanwezig zijn.
Zaterdag 7 januari 2023
10.00-11.00 & 11.30-12.30 uur: Sara Sprinkhaan
We gaan de grootste held van Molenheide knutselen. Kan je al raden wie dit is? Wij zorgen voor het materiaal.
Waar : in ’t Kinderhofje. Leeftijd : vanaf 6 jaar (van 3 tot 6 jaar onder begeleiding van een ouder).
Tickets : Gratis. Inschrijven : aan de Receptie. Er is plaats voor max. van 20 kinderen per sessie.
13.30-13.45 uur: Meet and greet met Sara Sprinkhaan
Altijd al eens willen voelen hoe zacht de knuffels van Sara Sprinkhaan zijn? Of wil je graag eens op de foto met onze lieve
Sara? Kom dan zeker eens langs tijdens de ‘meet en greet’. Ze vindt het super om jullie allemaal te ontmoeten.
Waar : binnenspeeltuin. Tickets : deelname is gratis.
14.00- 15.00 & 15.30-16.30 uur: : Workshop vriendschapsarmbandjes
Maak je graag een vriendschapsarmbandje voor je BFF of natuurlijk gewoon voor jezelf? Schrijf je dan zeker in!
Waar: in ‘t Kinderhofje. Leeftijd: vanaf 6 jaar (van 3 tot 6 jaar onder begeleiding van een ouder.)
Tickets: € 2.50 per kind, te koop aan de Receptie. Er is plaats voor max. 20 kinderen per sessie.
19.30-20.45 uur : Magische parkshow met Sara de Sprinkhaan
Ontdek de glimlach van je kind dankzij de meest geboekte artiest van Vlaanderen op Park Molenheide! Jo de Rijck, bekend
van Britain’s Got Talent en andere TV-shows over heel de wereld, zal een magische parkshow opvoeren. Samen met zijn
twee assistentes en de beste kidsgoochelaars uit het publiek laat hij mensen verdwijnen, gaan dozen plots zweven en
worden gedachten gelezen. Het gehele gezin zal dagen na de show zich nog steeds afvragen hoe Jo deze magische
goocheltrucs heeft gevoerd. Oh ja voor we het vergeten … Jo is een echte dierenvriend. Hij goochelt met kippen, konijnen
en zelfs slangen. Deze parkshow is 100% gericht op families met kids van alle leeftijden.
Deuren gaan open om 19.15 uur. Place to be : party & congress centrum. Beperkt aantal tickets verkrijgbaar aan de
receptie!

Let op! Onder voorbehoud van wijzigingen.
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6 januari 2023 tot 8 januari 2023
Zondag 8 januari 2023
10.00-11.00 & 11.30-12.30 uur: Donut factory
In onze donut fabriek versieren we de mooiste donuts! Ben je zelf een creatief talent en snoep je ook weleens graag?! Bij
de donut fabriek maken we natuurlijk ook een speciaal doosje om je donut veilig mee naar huis te nemen, tenzij je niet kan
wachten met smullen natuurlijk. Wil je er graag bij zijn?
Waar : in ’t Kinderhofje. Leeftijd: vanaf 6 jaar (van 3 tot 6 jaar onder begeleiding van een ouder).
Tickets : € 2.50 per kind. Inschrijven : aan de Receptie. Er is plaats voor max. 20 kinderen per sessie.
Dit is een druk bezochte activiteit, dus schrijf je op tijd in! VOL = VOL.
13.30-13.45 uur: Sara meet and greet
Altijd al eens willen voelen hoe zacht de knuffels van Sara Sprinkhaan zijn? Of wil je graag eens op de foto met onze lieve
Sara? Kom dan zeker eens langs tijdens de ‘meet en greet’. Ze vindt het super om jullie allemaal te ontmoeten.
Waar : binnenspeeltuin. Tickets : deelname is gratis
14.00-15.30 uur: Spelnamiddag
Spelen we een spel vanmiddag? Laat je onderdompelen in de wereld van de bordspelen. Breng je ouders, oma, opa of je
nieuwe vrienden mee! Je zal kunnen kiezen uit bordspellen voor alle leeftijden. Kom langs voor een gezellige namiddag vol
spelplezier!
Waar : Mangé Leeftijd: iedereen
Tickets : deelname is gratis. Inschrijven : niet nodig.

Let op! Onder voorbehoud van wijzigingen.

ANIMATIEPROGRAMMA
6 januari 2023 tot 8 januari 2023

