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Dierenbos 
27 t/m 29 januari 2017 
Beste allemaal, 
We hopen dat jullie een goede jaarwisseling hebben gehad en net zoveel zin hebben 
in het nieuwe jaar als wij! We gaan met zijn allen knallend het nieuwe jaar in met 
onderstaand programma. Tot vrijdag! 
 
Vrijdag  

Tijd  Activiteit  

18.00 Ontvangst 

18.45 Eten: Macaroni met prei, spekjes en kaas 
We proosten natuurlijk op het nieuwe jaar. We zijn benieuwd of jullie nog 
goede voornemens hebben. Beter luisteren naar de begeleiders 
bijvoorbeeld (het is maar een idee) 

20.00 Buiten een leuke avondwandeling maken of knus binnen een spelletje 
spelen. 

 
Zaterdag 

Tijd  Activiteit  

9.00 Ontbijt  

10.30 Dit weekend mogen we weer zelf bepalen wat we op zaterdagavond 
gaan eten. Daarnaast gaan we een toetjesbuffet organiseren. Dat houdt 
in dat ieder groepje een toetje bedenkt en dat voor alle groepjes gaat 
maken. Uiteindelijk krijgt iedereen dus drie verschillende toetjes. In de 
ochtend gaan we dit bedenken, voorbereiden en gaan we 
boodschappen doen.  

13.00 Lunch  

14.00 Lasergamen 
We hebben onze eigen lasergamepistolen bij en dat betekent dat we 
lekker lang kunnen spelen als we willen. Het belooft een knallende 
activiteit te worden! 

17.00 Eten en toetjes voorbereiden 
Eten: ??? 
Toetjesbuffet 

19.30 Gezelschapsspel spelen, film kijken of vrije tijds doosje maken 
Je mag zelf kiezen! 

 
Zondag  

Tijd  Activiteit  

9.00 Ontbijt  

11.00 Zwemmen of wandelen  
Zoals je gewend bent mag je kiezen tussen zwemmen in het Sportiom of 
een winterse wandeling maken. 

15.30 Handdoekentennis 
Je leest het goed, we gaan tennissen met handdoeken of is het toch 
volleybal met tennisballen? We hoeven ons naderhand in ieder geval 
niet meer af te drogen met de handdoeken. 
Als we hiermee klaar zijn mogen de liefhebbers blijven voor een potje 
voetbal. 

17.00 Eten: friet met snack en salade 
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18.00 Ontvangst ouders  

 
 
Zelf meenemen: 
De volgende dingen moeten jullie zelf meenemen: 
- Jas  
- Kleren  
- Toiletspullen 
- Handdoek 
- Zwembroek + zwemtas 
 
Het adres is: 
Vakantiepark Dierenbos 
Vinkeloord 1 
5382 JX Vinkel 
 
Ons adres is: 
Stavast 
Loo 36a 
5388SB Nistelrode 
Kvk 04037380 
Tel 0412-795284 
 
  


