
Er staat een bijzonder enthousiast animatieteam voor de 
kinderen klaar! Voor de allerkleinsten wordt er elke dag 
heerlijk geknutseld, spelletjes gedaan en gedanst bij de 
MiniDisco. Er worden stoere sportactiviteiten bedacht 
voor de jongere kinderen en tieners. Een teenage
-entertainer begeleidt de oudere jeugd en bedenkt 
samen met hen passende activiteiten.
 
Aan alles is gedacht, speciaal voor uw kinderen.

Facebook.com/deboshoek

KeessieEnWillie@deboshoek.nl

De Boshoek

Recreatiepark De Boshoek is een kindvriendelijk 
en veilig vakantiepark. Het animatieteam is 
aangesteld om leuke, spannende en leerzame 
activiteiten te organiseren. Ons doel is om uw 
kinderen een fijne tijd te bezorgen. 
Veiligheid staat bij ons op de eerste plaats.

Het gaat immers om úw kinderen.

Om misverstanden en onveilige situaties te 
voorkomen hebben wij een veiligheidslijst 
gemaakt. Deze bevindt zich in de Kidsclub en bij 
de receptie. Als er onduidelijkheden zijn kunt u 
ons altijd benaderen voor extra informatie.

veiligheid & goede sfeer

Animatie
Programma

Volg en beleef alle 
avonturen van Keessie 
en Willie op Facebook en 
YouTube. Zing, dans en 
beleef mee! 

Keessie en Willie zijn gek 
op post. Tekeningen en 
brieven kunnen gepost 
worden in de brievenbus 
bij Keessie’s huisje op het 
plein van Western Plaza. 
Zet wel je huisadres er op, 
zodat Keessie en Willie 
een kaartje terug kunnen 
sturen. Iets van Keesie en 
Willie mee naar huis? Dat 
kan! In onze supermarkt 
hebben we leuke dingen van 
onze vrienden liggen.

Kidsclub
Kom lekker knutselen, een 
spelletje doen of dansen! 
Kinderen jonger dan 4 jaar 
graag onder begeleiding 
van een volwassene.

Keessie en Willie Keessie Mobiel
Tijdens de knutselochtend 
worden kinderen t/m 8 jaar 
opgehaald op de camping 
op het kampeerveldje. 
De kinderen worden op 
de terugweg geholpen met 
oversteken, maar niet naar 
de eigen campingplaats 
gebracht. Voorafgaande 
van de Minidisco of Theater 
worden kinderen op de 
camping en op het 
bungalowpark opgehaald 
bij de Keessie haltes 
vanaf 16.30 uur. 

Slecht weer
Bij slecht weer of 
onvoldoende deelname 
wordt er altijd een 
vervangende activiteit 
georganiseerd.

Al onze activiteiten zijn 
op eigen risico en 
verantwoording.

Inschrijven voor activiteiten:

Kan bij de supermarkt en Western Plaza tot 2 uur 
voorafgaand aan activiteit.

op Recreatiepark 
De Boshoek!

welkom!

20 t/m 22 april 2019

PASEN



= prijsindicatie per persoon bij inschrijving

= inschrijving vereist
= bij warm weer wordt dit vervangen door een wateractiviteit

Tijd/locatie Zaterdag
20 april

Zondag
21 april

Maandag
22 april 

09:00 - 09:30 

2-4 jaar
Kidsclub

10:00 uur

4-8 jaar
Kidsclub

11:45 uur

9-14 jaar
Kidsclub

14:00 uur

4+

16:00 uur

 

9+ 

18:00 uur

2-8 jaar
Bushaltes

18:30 uur

1-99 jaar
Schatertheater

19:30 uur

8-17 jaar
Activiteitenbos

20:30 uur

Western Plaza

Knutselen
Paasmandje

Knutselen
Funky-Paashaas

Creatief uurtje
Paasmandje 2.0

Parade

Theater met 
Keessie en Willie

Paaseieren zoeken
(5-12 jaar)

Activiteitenbos

Creatief uurtje
Paashaas 3D

Kids DJ
Gezin

Western Plaza

Beachvolleybal
12-17 jaar

Activiteitenbos

Jeugdhonk 12+

Paaseieren zoeken

PAAS programmaPonyclub De Boshoek

Ponyclub De Boshoek biedt nog meer dan paardrijlessen, een buitenrit of wandelen met de pony!

ER IS NOG VEEL MEER!

Ponymomentje
Elke zaterdag en woensdag 11.30 uur

 Voor de jongste paardenfans onder ons, 
tussen de 3 en 5 jaar!

 Een pony knuffelen en borstelen, 
dat hoort bij een goede verzorging.

 Spelenderwijs leer je kennismaken met 
het ponyrijden. Kosten € 12,50 p.p.

Pony SpelletjesSpektakel
Elke zaterdag en woensdag 13.30 uur

 Samen met de pony’s leuke spelletjes doen, 

hoefijzer gooien, koekhappen te paard 

en samen plezier maken! We maken er een 

groot spektakel van! En het leuke is, elke week 

doen we wat anders, dus het blijft verrassend! 

Je hoeft geen ervaring met pony’s te hebben.
 Vanaf 4 jaar. Kosten €5,- p.p.

Diploma rijden
Elke dinsdag en donderdag biedt de Ponyclub 

de mogelijkheid om meer te leren over 
pony’s en alles wat erbij hoort! 

Een goede uitvoering tijdens het ‘examen’
wordt beloond met een uniek diploma en 

een geweldig aandenken!
 Kosten € 25,- p.p.

Neem contact op via ponyclub@deboshoek.nl of 
0342-471297 of 06-10260733 (tussen 9.00 u en 19.00 u).

Contact & Reserveren 

20:30 uur

De Boshoek Bakt
Western Plaza

Koekjes

Sport
Knots-Hockey 

Sportveld

Spel
Paasei-Rugby

Live Muziek

Bos Spel

Sportmix

Parade

MiniDisco met 
Keessie


