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Een animatieteam voor de  
jongere kinderen, 

een sport-entertainer 
voor de actievelingen 

en een teenage-entertainer
 voor  de jeugd.

welkom!

Keessie en Willie



op Recreatiepark 
De Boshoek!
Elk type vakantieganger beleeft zijn ultieme vakantie 
op Recreatiepark De Boshoek; van jong tot oud. 
De sportfanaat showt zijn talent op het veelzijdige 
sportpark, danst de sterren van de hemel op de Sona 
dansvloer, rijdt een van de mooie paarden bij de 
ponyclub en gooit uiteraard die strike op de  
Bowlingbaan. De avonturier gaat op ontdekking in de 
Klauterhoeve, knuffelen met de konijntjes en cavia’s 
op de kinderboerderij of leeft zich uit in een van de 
speeltuinen. De genieter gaat heerlijk ontspannen 
in de sauna, het Turks stoombad of gewoon heerlijk 
zwemmen; binnen of buiten!

Uiteraard staat er een bijzonder enthousiast animatie
team voor de kinderen klaar! Naast de diverse sport 
en spel mogelijkheden worden de kinderen  
uitgedaagd en gestimuleerd door o.a. het maken van 
een musical compleet met decor en kleding of een 
clip op youtube.  
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 door de sport-entertainer. 
Een teenage-entertainer begeleidt de  
oudere jeugd in het jeugdhonk en maakt per week 
samen met de jeugd een activiteitenprogramma.  
 
De toffe liedjes in de minidisco, de voorstellingen in 
het schatertheater; aan alles is gedacht, 
speciaal voor uw kinderen.



Animatieteam

Team De Boshoek
Staat voor u klaar!

Ons animatieteam bestaat uit jonge 
enthousiastelingen die klaar staan 
om u en uw kinderen een leuke tijd 
te bezorgen. Bij ons staat veiligheid 
en plezier voorop. Deelname is  
altijd op vrijwillige basis en de  
ouder blijft eind verantwoordelijk.

Kidsclub

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

Keessie & Willie

Keessie en Willie hebben hun eigen 
Youtube-kanaal en Facebook-
pagina, waar de leukste Mini-
discodansjes en filmpjes op te zien 
zijn. Deze zomer kunnen de kinder-
en van De Boshoek mee schitteren 
in de Keessie en Willie clip voor 
YouTube. Dus houd goed het  
animatieprogramma in de gaten, 
voor verdere informatie.  
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.



Sport & spel

Leuk voor de kinderen van alle 
leeftijden!

Keessie-mobiel

Tijdens de knutselochtend worden 
kinderen t/m 8 jaar opgehaald op 
de camping op alle kampeer- 
veldjes. De kinderenworden op de 
terugweg geholpen met oversteken, 
maar niet naar de eigen camping-
plaats gebracht. Voorafgaande van 
de Minidisco of theater worden  
kinderen op de camping en op het 
bungalowpark opgehaald bij de 
Keessie haltes vanaf 18.00 uur. 

Warm weer

Als het 20 graden (of meer) en 
droog is wordt de activiteit met een     
      vervangen door een  
‘Waterpret’ activiteit. (Bij een  
‘Waterpret’ activiteit altijd  
verzamelen bij de Kidsclub.)

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

Veiligheid

Al onze activiteiten zijn op eigen
risico en verantwoording. Om 
misverstanden te voorkomen  
hanteren wij een veiligheidslijst 
voor de kinderen t/m 12 jaar en de 
oudere jeugd welke te lezen en te 
verkrijgen is in de Kidsclub. 



Voetbaltoernooi bij Camping de Meidoorn
Vandaag is er een voetbaltoernooi bij Camping De Meidoorn.
Inschrijven van 08.30 uur tot 12.30 uur in de winkel. Of bij Western 
Plaza tot 13.00 woensdag 27 juli.

KIDSCLUB: Mike de Ridder en Evie
Je kent ze vast wel van televisie. Mike is een vrolijke, jonge ridder 
in opleiding. En Evie zijn zusje, die leert om tovenares te worden. 
Vandaag gaan we een schilderij maken. Wordt het Mike of Evie? 

Willie leest voor 
Willie is dol op lezen. Ze vindt het daarom ook heerlijk om voor te 
lezen, kom jij kijken en luisteren?

De Willie Parade
Sta klaar bij de Keessie halte en spring in de Keessie-mobiel. 
Bereid je voor op een leuk verhaaltje en lekker dansen.

Flessenvoetbal
Het enige waar jij voor hoeft te zorgen is, dat je fles niet omver 
getrapt wordt door één van je medespelers! Neem je eigen plastic 
fles gevuld met water mee.

Vrolijk welkom!
Keessie of Willie heten de nieuwe gasten van harte welkom.
En zij staan voor iedereen klaar om er een gezellig welkom van 
te maken!

18:30 -19:00
Schatertheater 
Alle leeftijden

18:00 - 18:30
Keessie haltes 

1-8 jaar

15:00 -16:00
Sportveld  

Vanaf 6 jaar

13:00 -15:00
Western Plaza 

Vanaf 9 jaar

10:00 -11:00
Kidsclub 
4-12 jaar

Meidoorn 
6-17 jaar

vrijdag
28 juli



          vrijdag
                          28 juli

Bingo!
Het eeuwen oude spel, is het meeste gespeelde spel op 
recreatiepark De Boshoek. Kosten: €0,50 per kaartje.

Voetbal 
Wij maken de teams, kom snel naar het veld voor een gezellig potje 
voetbal.

20:30
Western Plaza 
Alle leeftijden

19:00
Sportveld 

Vanaf 12 jaar

10:00 -11:00 
Kids Club
4-12 jaar

KIDSCLUB: Paw Patrol
Geen klus is te groot, geen pup is te klein. Paw Patrol naar de uitkijk! 
We maken je eigen Paw Patrol badge en hoofddeksel.
Want Paw Patrol is niets te dol!

11:30 -12:15 
Ponyclub
3-5 jaar

Pony Momentje 
Wil je graag leren pony rijden en ze verzorgen? Dan is dit je kans! 
De kosten bedragen €10,- en je kan je opgeven bij Ponyclub 
De Boshoek tot 10.00 uur vandaag of reserveren via 06-10260733.

14:00 - 15:00 
Sportveld 
6-12 jaar 

 

Bossabal competitie 6-12 jaar 
Er wordt een eenvoudige vorm van Bossabal gespeeld, waarbij 
plezier en vermaak de boventoon voert. Dus schrijf je in bij het 
animatieteam op het sportveld.

zaterdag                          
29 juli



ZATerdag
29 JULI

15:00 - 16:00 
Sportveld 
12-15 jaar

Bossabal competitie 12-15 jaar 
Bossabal volgens de reguliere regels. Waardoor de competitie die 
ontstaat zorgt voor sportief spektakel en vermaak. Schrijf je in bij 
het animatieteam op het sportveld.

16:00 - 17:00 
Sportveld

vanaf 15 jaar

Bossabal competitie vanaf 15 jaar
Bossabal volgens de reguliere regels. Het competitie element zorgt 
hier voor een grote uitdaging en een mooie wedstrijd om naar te 
kijken. Schrijf je snel in bij het animatieteam op het sportveld.

De Keessie Parade
Zijn je armen en benen klaar om te dansen? Sta klaar bij de 
Keessie halte, spring in de Keessie-mobiel en ga snel mee.

18:00 - 18:30 
Keessie haltes

1-8 jaar

18:30 - 19:00 
Schatertheater
Alle leeftijden

Keessie’s MiniDisco
Ken je alle dansjes al? En wat is nou jouw favoriete?

19:00 - 20:00
Sportveld

vanaf 12 jaar

Voetbal
We spelen een potje voetbal, iedereen vanaf 12 jaar is van harte 
welkom om mee te komen spelen!

19:30 - 20:30 
Kidsclub

vanaf 8 jaar

Missie Undercover
Een spannend spel waarbij je de identiteit van de ander te weten 
moet komen. Een spel waarbij je sluw moet zijn en goed moet 
nadenken! Welke maffia-identiteit jij krijgt is zelfs geheim! Een spel 
voor iedereen vanaf 8 jaar.

Activiteiten 29 & 30 juli

Bossaball bij De Boshoek
Bossaball is een spectaculaire dynamische en nieuwe sport die het 
beste van voetbal, volleybal en turnen combineert op een opblaasbaar 
speelveld met trampolines. Dit moet je een keer gedaan hebben. Kom 
naar het veld en schrijf je in!

Sportveldvanaf 14:00

LIVE-muziek met  Marian Mayloo en Sani van Mullem

Een mooi duo dat Nederland zeker zal gaan veroveren. Gezelligheid 
en een breed scala aan muziek!

Schatertheater21:00

                                          en LIVE-muziek met Leon

Leon Malcorps is een ras entertainer en maakt overal een feestje van. 
Kom vanmiddag genieten en luisteren bij Western Plaza. 

De kinderen kunnen geschminkt worden, ponyrijden of springen op het 
springkussen!

vanaf 14:00 Schatertheater / Western Plaza

De Boshoek Marshmallow Challenge

Bouw in 15 minuten een zo hoog mogelijk vrijstaand spaghetti bouw-
werk van ongekookte spaghetti, tape, touw en een marshmallows.

De winnaar? Die verdient een drankje en een portie bitterballen!

Schatertheater20:30 - 00:00

Plezierplein!
30 juli

29 juli
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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.

Veel kinderen weten niet welke staanplaats ze hebben op ons park of 
weten het telefoonnummer van de ouders/verzorgers niet.
In sommige situaties is het fijn om u te kunnen bereiken. 
Geef onderstaand briefje mee aan uw kind en zorg dat uw kind deze in 
zijn/haar zak met zich meedraagt.

Zo kunnen wij u altijd bereiken indien nodig.

veiligheid & goede sfeer

facebook.com/deboshoek

Recreatiepark De Boshoek       Harremaatweg 34    3781 NJ Voorthuizen 
+31 (0) 342 47 12 97        info@deboshoek.nl       www.deboshoek.nl

Ik heet: .............................................................................................

Mijn staanplaats is: ....................................................

Tel.nr. ouder/verzorger: ....................................

informatie briefje

facebook.com/KeessieEnWillie

KeessieEnWillie@deboshoek.nl

Keessie en Willie



20:00 
Sportveld 

Vanaf 17 jaar

Competitie tegen het Bossabal team
Hoe vaak kun je nu zeggen dat je gespeeld hebt tegen het 
professionele en internationale Bossabal team? Dit is echt een 
typisch geval van “Once in a life time”. Dus geef je snel op bij het 
animatieteam op het sportveld. Dit kan tot 17.00 uur vandaag.

20:30 
Western Plaza
Alle leeftijden

LIVE muziek met Marian en Sani
Een mooi duo dat Nederland zeker gaat veroveren. Ze hebben samen 
een geweldig concept ontwikkeld waardoor ze een breed scala aan 
muziek ten gehore kunnen brengen.

Dé Boshoek MarshmallowChallenge
Iedereen kan het, ook als je de challenge zelf nog nooit gedaan 
hebt. Bouw in 15 minuten een zo hoog mogelijk vrijstaand spaghetti 
bouwwerk van ongekookte spaghetti, tape, touw en een marshmallow. 
De winnaar? Die verdient een drankje en een portie bitterballen.

21:00 - 21:15
Western Plaza

Iedereen 

10:00 - 11:00 
Kidsclub
4-12 jaar

KIDSCLUB: Glas in lood 
Natuurlijk gaan we niet met echt glas werken. Ben je al benieuwd 
hoe we dit gaan oplossen?

12:30 - 13:30 
Sportveld

vanaf 9 jaar

Sportmix
Jullie bepalen welke sport er gespeeld wordt! Voor alle kinderen 
vanaf 9 jaar!

Zaterdag 
29 juli

zondag 
30 juli

veiligheid & goede sfeer



zondag
30 juli

14:00 - 17:00 
Western Plaza

3-12 jaar

Plezierplein 
Er is een springkussen, je kan geschminkt worden, sjoelen en er 
staat een knutseltafel klaar voor een knutsel of een kleurplaat.
Neem papa en mama mee en doe mee met deze gezelligheid!

14:00 
Midgetgolfbaan

6-10 jaar

Ponyrijden
Daar zijn onze lieve pony’s alweer, kom gerust langs voor een rondje 
ponyrijden. Onder 6 jaar graag met begeleiding. € 0,50 per rondje 

14:00 - 17:00 
Western Plaza 
Alle leeftijden

LIVE-muziek met Leon 
Leon Malcorps is een ras entertainer en maakt overal een feestje 
van. Kom vanmiddag genieten en luisteren bij Western Plaza.

18:00 - 18:30
Keessie haltes 

1-8 jaar

De Animatie parade
Daar komen ze alweer aan! Ga snel naar de Keessie-halte!

Animatie MiniDisco 
Ken je alle dansjes al? En wat is nou jouw favoriete?

18:30 - 19:00 
Schatertheater
Alle leeftijden

Voetbal
We spelen een potje voetbal, iedereen vanaf 12 jaar is van harte 
welkom om mee te komen spelen!

19:00 
Sportveld

vanaf 12 jaar

Plezierplein!



KIDSCLUB: Team Umizoomi
Milli, Geo en Bot staan altijd paraat om hun vrienden in Umi stad te 
helpen. Op wie wil jij lijken?  Team Umizoomi is klaar om in actie te 
komen!

10:00 - 11:00 
Kidsclub 
4-12 jaar

Jeugdprogramma in de maak
Ben jij tussen de 12 en 17 jaar? Dan hebben we jou nodig vandaag! 
Je mag samen met de teenage-leiders het jeugd programma maken 
van woensdag t/m zondag! Kom je?

Sportmix Pannakooi
De pannakooi staat klaar om een top wedstrijd in te spelen. 
Ben jij er klaar voor?

Funmix 
Allemaal leuke spelletjes staan er klaar. Kom gezellig meespelen!

Jeugdhonk 9+
Het jeugdhonk is open voor kinderen van 9-11 jaar, kom lekker 
chillen en gamen!

Pizza bakken
Hoe ziet de lekkerste pizza ooit er uit? Weet jij het? Je mag ‘m zelf 
komen maken! Inschrijven van 08.30 uur tot 12.30 uur in de winkel. 
Of tot 14.00 vandaag bij Western Plaza. Kosten: € 5,- p.p.

11:30
Jeugdhonk 
12-17 jaar

13:00 - 14:00 
Kidsclub 

vanaf 4 jaar

13:00 
Sportveld 

vanaf 9 jaar

16:00 - 18:00 
Jeugdhonk 
vanaf 9 jaar

16:30 
Western Plaza 

4-12 jaar

dinsdag
1 augustus



Activiteiten 3 augustus

Vier de zomer met ons mee!

Mad Science Show

Kom kijken naar deze knallende wetenschapshow van Mad Science! 
Hoe sterk is lucht eigenlijk? Kan je zelf een explosie maken of bestaat 
een chemische vulkaan? Je komt het allemaal te weten tijdens deze 
spectaculaire Mad Science Show!

20:00

Professor Pippa’s Testlab

We gaan onder leiding van de professor allemaal leuke proefjes doen 
in haar testlab! Doe mee en laat je verbazen! 

Voor iedereen vanaf 7 jaar.

13:00 Schatertheater

Schatertheater

Science Knutsel

Professor Pippa brengt vandaag een bezoek aan De Boshoek. 
We gaan een geweldige leuke knutsel maken dankzij haar!

10:00 Kidsclub

Science!
Mad



19:00 
Sportveld 

vanaf 12 jaar

19:30 - 21:00 
Jeugdhonk 

vanaf 10 jaar

Voetbal 12 +
Kom naar het sportveld, wij maken de teams en er is geen tijd te 
verliezen voor een goed potje voetbal.

Girls Night Only  
Een gezellige avond, alleen voor meiden! Kom ook langs en neem 
leuke muziek mee.

     dinsdag
            1 augustus

Voetbal 30+ 
Ouderwets voetbal spelen.

woensdag 
2  augustus

Met een hoepeltje er om  
We beginnen met een verhaaltje, een dansje en een ‘spelletje’ 
samen met je leeftijdsgenootjes.

09:00 
Kidsclub 
1-3 jaar

10:00 - 11:00 
Kidsclub 
4-12 jaar

Keessie en Willie knutsel 
We knutselen vandaag weer iets heel speciaals! Een echte Keessie 
of Willie knutsel! Willie komt zelfs even meehelpen!

20:30 - 21:30 
Sportveld  

vanaf 30 jaar
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Woensdag
2 augustus

Jongens tegen de Meisjes Sportstrijd! 
Wie zijn er beter, de meisjes of de jongens? We gaan het vandaag 
bekijken met een heuse sportstrijd! Trek je sportkleren aan en 
strijd mee.

Kinderbingo! 
Het leukste spel met nummertjes en prijzen.
Kom jij mee doen? Onder de 6 jaar graag met begeleiding.

Sportmix  
Jullie bepalen welke sport er gespeeld wordt! Voor alle kinderen 
vanaf 9 jaar!

Pony Momentje  
Wil je graag leren pony rijden en weten hoe je pony’s moet verzorgen? 
Dan is dit je kans! De kosten bedragen €10,- en je kan je opgeven bij 
Ponyclub De Boshoek tot 10.00 uur vandaag of reserveren via 
06-10260733.

15:00 - 16:00 
Sportveld  

vanaf 6 jaar

13:00 
Sportveld  

vanaf 30 jaar

13:00 - 14:00 
Sportveld  

vanaf 9 jaar

11:30 - 12:15 
Ponyclub 
3-5 jaar

Keessie & Willie Parade 
Daar komen ze alweer aan! Ga snel naar de Keessie-halte!

Meet & Greet met Keessie en Willie 
Kom jij naar het schatertheater voor een meet & greet met Keessie 
en Willie. Je kan al je vragen stellen, met ze op de foto, een dansje 
met ze doen en wie weet kun je nog een handtekening scoren!

18:00 - 18:30 
Keessie haltes 

1-8 jaar

18:30 - 19:00 
Schatertheater 
Alle leeftijden



Rariteitentocht 
Er zijn vreemde dingen aan de hand. Er klopt iets niet! Ben jij een 
goede speurneus en weet jij de rare dingen op te sporen?

19:30 - 20:30 
Kidsclub 

vanaf 7 jaar

woensdag 
2  augustus

De Boswachter 
We gaan de prachtige natuur van de Veluwe verkennen op de fiets! 
Neem je eigen fiets mee of huur een fiets voor maar € 3,50). 
Kosten: € 3,50 inschrijven (kinderen t/m 8 jaar gratis) bij de 
receptie tot vandaag 14.00 uur.

19:00 
Receptie 

Gezin 

Dieren voeren  
De paarden verheugen zich op vers stro en de konijntjes op een 
verse wortel. Ga jij mee om ze eten te geven?
Doe wel je laarzen aan, want het kan modderig zijn.

KIDSCLUB: Science knutsel 
Professor Pippa brengt vandaag een bezoek aan De Boshoek. We 
gaan een geweldige leuke knutsel maken dankzij haar!

10:00 - 11:00 
Kidsclub  
4-12 jaar

09:00 
Kinderboerderij 

Gezin 

Voetbal 
De bal is klaar voor een goed potje voetbal. Jij ook?

19:00 - 20:0 
Sportveld  

vanaf 12 jaar

donderdag
3 augustus



donderdag
3 augustus

Professor Pippa’s Testlab 
We gaan onder leiding van de professor allemaal leuke proefjes doen 
in haar testlab! Doe mee en laat je verbazen! Voor iedereen vanaf 7 
jaar.

De Keessie en Willie Parade 
Sta jij al klaar bij de bushalte? Keessie & Willie komen je ophalen 
voor de MiniDisco!

Jeugdhonk 9+ 
Het jeugdhonk is open voor kinderen van 9-11 jaar, kom lekker 
chillen en gamen!

Sportmix Basketbal 
Klaar voor een wedstrijdje basketballen? Kom naar het 
basketbalveld en doe mee.

18:00 - 18:30 
Keessie haltes 

1-8 jaar 

16:00 - 18:00 
Jeugdhonk 
vanaf 9 jaar

13:00 
Schatertheater 

vanaf 7 jaar

13:00 - 14:00 
Sportveld 

vanaf 9 jaar 

Keessie en Willie’s Schatertheater 
Wat Keessie en Willie vandaag nou weer beleeft hebben? Weet jij het 
al? Kom anders gewoon even kijken. Doen we daarna ook nog een 
dansje.

Voetbal 
Ouderwets voetbal spelen.

18:30 - 19:00 
Schatertheater 
Alle leeftijden

19:00 - 20:00 
Sportveld 

vanaf 12 jaar



Mad science show 
Kom kijken naar deze knallende wetenschapshow van Mad  
Science! Hoe sterk is lucht eigenlijk? Kan je zelf een explosie maken 
of bestaat een chemische vulkaan? Je komt het allemaal te weten 
tijdens deze spectaculaire Mad Science Show!

20:00 
Schatertheater 

Gezin 

 vrijdag 
4 augustus

Vrolijk welkom! 
Keessie of Willie heten de nieuwe gasten van harte welkom.
En zij staan voor iedereen klaar om er een gezellig welkom van te 
maken!

KIDSCLUB: Knutselen voor het goede doel 
Vanochtend is erg belangrijk. We gaan iets moois maken om 
morgen te verkopen voor de stichting Lach voor een Dag. Kom jij 
mee helpen?

13:00 - 15:00 
Western Plaza 
Alle leeftijden

10:00 - 11:00 
Kidsclub 
4-12 jaar

Cirkeltrefbal 
Kun jij goed mikken of ontwijken? Dan moet je zeker komen naar 
deze sportieve activiteit!

Sportmix 
Jullie bepalen welke sport er gespeeld wordt! Voor alle kinderen 
vanaf 9 jaar!

15:00 - 16:00 
Sportveld 

vanaf 6 jaar 

13:00 - 14:00 
Sportveld 

vanaf 9 jaar 

donderdag
3 augustus

Science!
Mad



vrijdag
4 augustus

20:30 
Western Plaza 
Alle leeftijden

19:00 - 20:00 
Sportveld 

vanaf 12 jaar

18:30 - 19:00 
Schatertheater 
Alle leeftijden

18:00 - 18:30 
Keessie haltes 

1-8 jaar

De Willie Parade 
Sta klaar bij de Keessie halte en spring in de Keessie-mobiel. 
Bereid je voor op een leuk verhaaltje en lekker dansen.

Bingo! 
Het eeuwen oude spel, is het meeste gespeelde spel op 
recreatiepark De Boshoek. Kosten: € 0,50 per kaartje.

Voetbal 
Ouderwets voetbal spelen.

Willie leest voor  
Willie is dol op lezen. Ze vindt het daarom ook heerlijk om voor te 
lezen, kom jij kijken en luisteren?

Ik je!
facebook.com/KeessieEnWillie

volg ons op facebook!


