Parade & Route
Iedere ochtend, met uitzondering van de zondag, maken wij met het animatieteam en onze bakfiets een ronde
over het park. Dit doen wij om de kinderen op te halen voor het knutselen, spelen of omdat ze er graag opuit willen.
Hieronder ziet u de plattegrond van ons park, waarop u kunt zien waar wij overal langskomen en op welk punt
uw kinderen met of zonder u kunnen aansluiten.
Deze route wordt ook gehanteerd met Bergentheater en eventuele andere activiteiten waarbij we de kinderen ophalen!

Fun & Entertainment
Programma Kids
7 juni - 10 juni 2019
Tijdens je vakantie hoef je jezelf op Vakantiepark de Bergen niet te vervelen!
In dit programma hebben wij alle activiteiten voor je op een rijtje gezet voor
de kids.
De activiteiten zijn ingedeeld op leeftijd. Voor zowel jonge als wat oudere
kinderen voor iedereen is er wat te doen! Elke week hebben we een speciaal
thema dat centraal staat. Voor sommige activiteiten moet je jezelf van
tevoren inschrijven of vragen we een kleine bijdrage. Wanneer dit het geval
is staat hier een sterretje achter*. Meer informatie over deze activiteiten vind
je binnen in dit boekje onderin aan de rechterkant.
Dus kom snel langs in de Bolledoos en ontdek wat er allemaal te beleven valt!
Heb je nog vragen? Wij beantwoorden ze graag!

De route duurt van het start- tot het eindpunt ongeveer 25 tot 30 minuten.
Met de fiets achter onze bakfiets aan mag natuurlijk ook altijd!

Welkomstshow
Wil jij meer weten over het programma en alles daaromheen? Kom dan gezellig naar onze welkomstshow kijken!
Deze is elke zaterdag in de zomerperiode om 10:30 uur in de Festina!

Jeugdprogramma
Ben jij 10 jaar of ouder? Dan hebben wij voor jou een speciaal tienerprogramma!
Kijk snel op het andere programma, deze is verkrijgbaar bij de receptie of jeugdhonk!

Enquete
Wat vind jij zo leuk aan de animatie en wil jij volgend seizoen heel graag terugzien in ons programma?
Of heb jij juist een leuke activiteit die wij zouden kunnen gebruiken in ons programma?
Vul de enquete in bij de receptie en wie weet komt jou activiteit volgend jaar terug in ons programma!

Deze week gaat Ella samen met de politie achter de boeven
aan op de Bergen. Een boef heeft namelijk alle gouden
munten uit de animatieruimte gestolen.
Om de boef te pakken, ontmantelen de kinderen een bom en
proberen ze het smokkelen van gouden munten uit de handen
van de handlangers van de boef te houden.
Kom snel naar de Bolledoos en help Ella de boeven te vangen
en de gouden munten terug te brengen!

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Vrijdag 7 juni

Zaterdag 8 juni

Zondag 9 juni

4-8 jaar

4-8 jaar

4-8 jaar

Maandag 10 juni

1e Pinksterdag
19:00 - 19:30 Dans

Festina

Kids dansfestijn

10:00 - 10:30 Parade

Park

Parade & Warming up

Bolledoos

Ella's Avonturenatelier

13:30 - 14:30 Spel

Bolledoos

Bom ontmantelen 6+

15:00 - 16:00 Dans

Strandbad Aquadance

18:30 - 19:00 Parade

Park

Bergenparade

19:00 - 19:30 Theater

Festina

Bergentheater

Park

Parade & Warming up

Bolledoos

Ella's Avonturenatelier

13:30 - 14:30 Spel

Bolledoos

Bom ontmantelen 6+

15:00 - 16:00 Dans

Strandbad Aquadance

18:30 - 19:00 Parade

Park

Bergenparade

19:00 - 19:30 Theater

Festina

Bergentheater

Festina

Bergentheater

10:30 - 12:00 Creatief &
Spelen

7-11 jaar
19:00 - 19:30 Dans

7-11 jaar
Festina

Kids dansfestijn

2e Pinksterdag
4-8 jaar

10:30 - 12:00 Spel

Bolledoos

Vossenjacht

10:00 - 10:30 Parade

14:00 - 15:30 Fun

Festina

Optreden Orkest*

10:30 - 12:00 Creatief &

15:00 - 16:30 Fun

Strandbad Aquafun

19:00 - 19:30 Theater

Festina

10:30 - 12:00 Creatief &
Spelen

Family Fun
19:00 - 19:30 Theater

Parade & Warming up

Bolledoos

Ella's Avonturenatelier

13:30 - 14:30 Spel

Bolledoos

Spelinstuif

15:00 - 15:30 Dans

Festina

Kids dansfestijn

Park

Parade & Warming up

Bolledoos

Ella's Avonturenatelier

Spelen

Ella in Theater

7-11 jaar

10:00 - 10:30 Parade

Park

7-11 jaar

10:30 - 12:00 Spel

Bolledoos

Vossenjacht

10:00 - 10:30 Parade

14:00 - 15:30 Fun

Festina

Optreden Orkest*

10:30 - 12:00 Creatief &

15:00 - 16:30 Fun

Strandbad Aquafun

19:00 - 19:30 Theater

Festina

Ella in Theater

13:30 - 14:30 Spel

Bolledoos

Spelinstuif

20:00 - 21:00 Spel

Bolledoos

Smokkelspel 8+

15:00 - 15:30 Dans

Festina

Kids dansfestijn

10:30 - 12:00 Spel

Bolledoos

Vossenjacht

15:00 - 15:30 Dans

Festina

Kids dansfestijn

19:00 - 19:30 Theater

Festina

Ella in Theater

Spelen

Family Fun

Family Fun

Handig om te weten…
Stempelkaart
Heb jij onze vakantie stempelkaart al gezien?
Gedurende je vakantietijd op de Bergen kun je bij de knutselactiviteiten, stempels verzamelen
op jou persoonlijke stempelkaart!
Heb jij er nog geen? Wij delen ze uit op aankomstdagen bij de slagboom,
maar ze zijn natuurlijk ook verkrijgbaar in de animatieruimte!
Heb jij jou stempelkaart vol? Dan krijg jij een super gaaf diploma!

Diploma
Heb jij je stempelkaart vol? Dan krijg jij een super gaaf diploma!
De diploma's worden 's avonds uitgereikt bij het betreffende avondprogramma!
Ga jij eerder naar huis? Geef dit aan bij het animatieteam, zodat zij hier rekening mee kunnen houden ;)

Bandje <7 jaar
Is uw kind jonger dan 7 jaar?
Wij vinden het als animatieteam dan erg prettig als uw kind een bandje draagt met zijn/haar gegevens!
Zo kunnen wij u bereiken, mocht dit nodig zijn.
Heeft u zelf geen bandje bij de hand? In de animatieruimte zijn ook gratis bandjes verkrijgbaar.
Animatie veilig, toegankelijk en leuk voor iedereen! Alvast hartelijk bedankt!

Activiteiten met sterretje…
9-jun Optreden Orkest Wanroij
Geen inschrijving!

€ 0,00

