ANIMATIEPROGRAMMA
31 juli tot 6 augustus 2020
Zondag 2 augustus 2020
10.00-11.00 uur & 11.30-12.30 uur : Donut factory
Ieder land heeft zijn eigen specialiteit. In Amerika eten ze het liefste een zoete donut. Vandaag gaan we deze lekkernij
versieren. Doen jullie mee?
Waar : Saraclub (buiteningang van de feestzalen). Leeftijd : vanaf 6 jaar (omwille van de huidige coronamaatregelen zijn
ouders niet toegelaten). Tickets : tickets zijn te koop aan de Receptie. € 3.00 per kind. Inschrijven : aan de Receptie. Er is
plaats voor max 10 bubbels met een totaal van 20 kinderen per sessie.
Dit is een druk bezochte activiteit, dus schrijf je op tijd in! VOL = VOL.
10.00-12.00 uur : Natuurwandeling
Vertrek en aankomst aan Sara’s bungalow, nr 3. Inschrijven aan de Receptie. Wandeling van ca 1.5 uur. Deelname is gratis.
Maandag 3 augustus 2020
Park Molenheide heet u van harte welkom.

Dinsdag 4 augustus 2020
10.00-11.00 uur & 11.30-12.30 uur : Workshop Egyptische geurstenen
Kennen jullie Cleopatra? Zij was een Egyptische schoonheid. Ze werd bewonderd om haar eeuwige jeugdigheid. Haar geheim?
Egyptische geurstenen! Via een geheim recept gaan we deze bruisstenen proberen na te maken. Komen jullie meedoen?
Waar : Saraclub (buiteningang van de feestzalen). Leeftijd : vanaf 6 jaar (omwille van de huidige coronamaatregelen zijn
ouders niet toegelaten). Tickets : € 2.00 per kind. Inschrijven : aan de Receptie. Er is plaats voor max 10 bubbels met een
totaal van 20 kinderen per sessie.
14.30-16.30 uur : Familiezoektocht
Tijd om de benen te strekken! Ga samen met je gezin op tocht om het bungalowpark te ontdekken. Begeef je naar Sara’s
Bungalow voor verdere informatie. Is jouw bubbel de beste? Je kan starten tussen 14h30 uur en 15h45 uur en we warpen
naar huis om 16h30 uur. Hopelijk kan je deze missie tot een goed einde brengen. Plezier verzekerd!
Waar : Sara’s bungalow. Leeftijd : je gezin (alle leeftijden zijn welkom). Tickets : deelname is gratis. Neem zeker een toestel
mee om foto’s te maken.
Inschrijven : aan de Receptie.
17.00-18.00 uur : Maak je eigen spaarpot
Geld laat de wereld draaien maar waar moeten we ons geld dan in bewaren? Een spaarpot natuurlijk. Doe zeker mee want we maken
samen onze eigen spaarpot.
Waar : Saraclub (buiteningang van de feestzalen). Leeftijd : vanaf 6 jaar (omwille van de huidige coronamaatregelen zijn
ouders niet toegelaten). Tickets : deelname is gratis. Inschrijven : aan de Receptie. Er is plaats voor max 10 bubbels met
een totaal van 20 kinderen.
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Woensdag 5 augustus 2020
10.00-11.00 uur & 11.30-12.30 uur : Knutselen
Vandaag hebben de wereldreizigers een rustvoormiddag. We gaan iets super leuk knutselen maar wat blijft nog even
geheim!
Waar : Saraclub (buiten ingang feestzalen).
Leeftijd : vanaf 6 jaar (omwille van de huidige coronamaatregelen zijn ouders niet toegelaten). Tickets : deelname is gratis.
Inschrijven : aan de Receptie. Er is plaats voor max 10 bubbels met een totaal van 20 kinderen per sessie.
13.45-15.15 uur : De wereld rond kidsquiz
Wie is de slimste wereldreiziger van Molenheide? Dat gaan we vandaag testen. Vorm een team met je gezin of speel alleen.
Het enigste dat je nodig hebt om mee te doen is een gsm of tablet met internetverbinding. Durven jullie het aan?
Waar : Saraclub (buiten ingang feestzalen). Leeftijd : iedereen uit hetzelfde gezin. Tickets : deelname is gratis.
Inschrijven : aan de Receptie. Er is plaats voor max 6 teams (met GSM!).
15.45-16.45 uur & 17.00-18.00 uur : Workshop stenen van de wereld
In de oertijd was er over heel de wereld niet veel te zien. Stenen daarentegen kan je overal vinden. Vandaag gaan we stenen
omtoveren tot de mooiste knutselwerken. We gaan er doodle stenen van maken!
Waar : Saraclub (buiten Ingang feestzalen). Leeftijd : vanaf 6 jaar (omwille van de huidige coronamaatregelen zijn ouders niet
toegelaten).
Tickets : € 1 per kind. Inschrijven : aan de Receptie. Er is plaats voor max 10 bubbels met een totaal van 20 kinderen per sessie.
Donderdag 6 augustus 2020
10.00-11.00 uur & 11.30-12.30 uur : Sara de Sprinkhaan
We gaan de grootste wereldreiziger van Molenheide knutselen. Kan je al raden wie dit is? Wij zorgen voor het materiaal.
Waar : Saraclub (buiten ingang feestzalen). Leeftijd : vanaf 6 jaar (omwille van de huidige coronamaatregelen zijn ouders niet
toegelaten.
Tickets : Gratis. Inschrijven : aan de Receptie. Er is plaats voor max 10 bubbels met een totaal van 20 kinderen per sessie.
14.30-16.15 uur : Schattenjacht
Ben je een echte speurneus en zoek je graag het avontuur op? Doe dan zeker mee met onze dierenzoektocht! Samen gaan
we opzoek naar landen in het park en proberen de opdrachten zo goed mogelijk op te lossen. Schrijf je dus snel in want de
plaatsen zijn beperkt!
Verzamelpunt : Saraclub (buiten ingang feestzalen). Leeftijd : vanaf 6 jaar (omwille van de huidige coronamaatregelen zijn
ouders niet toegelaten. Inschrijven : aan de Receptie. Max 20 kinderen
16.45-17.15 uur : It’s discotime
Over de hele wereld luisteren mensen naar muziek en wordt er gedanst. Komen jullie ook meedoen met ons dansfeestje?
Waar : grasplein aan het ploeterbadje (bij mooi weer)
Leeftijd : iedereen (ouders mogen kijken of meedoen mits er voldoende afstand wordt gehouden). Tickets : deelname is
gratis. Zolang er voldoende afstand kan behouden worden is er geen beperking in aantal.
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19.30-21.00 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 Ryck, 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,
duiven en zelfs slangen. Deze parkshow is 100% gericht op families met kids van alle leeftijden.
Deuren gaan open om 19.15 uur. Beperkt aantal tickets aan de receptie verkrijgbaar. Place to be : party &
congrescentrum.
Volwassenen (vanaf 12 jaar) worden ten sterkste aangeraden om een mondmasker te dragen tijdens de show.
21.00 uur : Fakkeltocht
Vertrek en aankomst aan Sara’s bungalow, nr 3. € 4.00/fakkel of lighttube. Inschrijven aan de Receptie.
Deelname is gratis.
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Vrijdag 31 juli 2020
Park Molenheide heet u van harte welkom.
Zaterdag 1 augustus 2020
10.00-11.00 uur & 11.30-12.30 uur : Knutselen
In het verre verleden waren verschillende mensen zoals Cleopatra. Vandaag heb je de kans om zelf iemand uit het verkeden
te worden. Wie ben jij? een Romeinse krijger, een Egyptische prins(es) of misschien wel koning of koningin? Wij zijn alvast
benieuwd!
Waar : Saraclub (buiteningang van de feestzalen). Leeftijd : vanaf 6 jaar (omwille van de huidige coronamaatregelen zijn
ouders niet toegelaten). Tickets : deelname is gratis. Inschrijven : aan de Receptie. Er is plaats voor max 10 bubbels met
een totaal van 20 kinderen per sessie.
13.45-15.45 uur : Spelletjes van over de hele wereld
Veel landen, veel spelletjes en nog meer plezier. Kom je ook meedoen met onze leuke spelletjes? We staan te popelen om
ze met jullie te spelen!
Verzamelpunt : Saraclub (buiteningang van de feestzalen). Leeftijd : vanaf 6 jaar (omwille van de huidige
coronamaatregelen zijn ouders niet toegelaten). Inschrijven : aan de Receptie. Er is plaats voor max 20 kinderen.
16.30-17.00 uur : It’s discotime
Over de hele wereld luisteren mensen naar muziek en wordt er gedanst. Komen jullie ook meedoen met ons dansfeestje?
Waar : grasplein aan het ploeterbadje (bij mooi weer)
Leeftijd : iedereen (ouders mogen kijken of meedoen mits er voldoende afstand wordt gehouden). Tickets : deelname is
gratis. Zolang er voldoende afstand kan behouden worden is er geen beperking in aantal.
19.30-21.00 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 Ryck, 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,
duiven en zelfs slangen. Deze parkshow is 100% gericht op families met kids van alle leeftijden.
Deuren gaan open om 19.15 uur. Beperkt aantal tickets aan de receptie verkrijgbaar. Place to be : party &
congrescentrum.
Volwassenen (vanaf 12 jaar) worden ten sterkste aangeraden om een mondmasker te dragen tijdens de show.
21.00 uur : Fakkeltocht
Vertrek en aankomst aan Sara’s bungalow, nr 3. € 4.00/fakkel of lighttube. Inschrijven aan de Receptie.
Deelname is gratis.

