ANIMATIEPROGRAMMA
21 augustus tot 27 augustus 2020
Zondag 23 augustus 2020
10.00-11.00 uur & 11.30-12.30 uur : Eetbare stenen
Op maan zijn er gaten en bergen. Weet je waar deze bergen op lijken? Op cupcakes! Heb je zin om een cupcake te versieren
en daarna op te eten? Kom je dan snel inschrijven aan de receptie.
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 24 augustus 2020
Park Molenheide heet u van harte welkom.

Dinsdag 25 augustus 2020
10.00-11.00 uur & 11.30-12.30 uur : Workshop Galaxy Jar
Wat zou je ervan vinden als je sterrenstelsel mee naar huis kan nemen? We gaan dit samen maken in een glazen bokaal. En zoals ze
zeggen : ‘op naar de sterren en daar voorbij!’.
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 : Raket naar de maan
Kuifje en Victor hadden er één en jullie straks ook. Maar wat? Een super snelle raket natuurlijk! Samen maken we een raket uit hout.
Je kan hem daarna gebruiken als fotokader, beeldje of gewoon ter decoratie.
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 26 augustus 2020
10.00-11.00 uur & 11.30-12.30 uur : Knutselen
Vandaag hebben de ruimtereizigers 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 : Ruimtequiz
Wie is de slimste ruimtereiziger 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 duizend ruimteschepen en raketten
We gaan met papier onze raket of ons ruimteschip decoreren. Misschien kunnen jullie ook nog andere ruimtewezens 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 27 augustus 2020
10.00-11.00 uur & 11.30-12.30 uur : Sara de Sprinkhaan
We gaan de grootste ruimtereiziger 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 : Zoektocht in de sterren
Ben je een echte speurneus en zoek je graag het avontuur op? Doe dan zeker mee met onze zoektocht in de sterren!
Samen gaan we opzoek naar planeten 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 : Ruimtedisco
Heel vroeger hebben ze een raket de wereld in gestuurd. Hierdoor konden ruimtewezens kennis maken met de aarde.
Natuurlijk vonden ze de muziek het meest interessant. Wij gaan lekker op de muziek dansen zoals zij dat ook zouden doen.
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 voor, tijdens en na 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 21 augustus 2020
Park Molenheide heet u van harte welkom.
Zaterdag 22 augustus 2020
10.00-11.00 uur & 11.30-12.30 uur : Knutselen
Alvorens we naar de ruimte kunnen gaan, hebben we vervoer en een passende outfit nodig. Samen gaan we deze zaken
knutselen. Jullie doen toch ook mee?
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 : Spacegames
In een ver sterrenstelsel zijn er nog kinderen en die kinderen spelen ook spelletjes. We hebben ook wel een idee welke
spellen zij dan speelden. Zijn jullie ook zo benieuwd? Kom dan zeker meedoen en leer ondertussen nieuwe vriendjes
kennen.
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 : Ruimtedisco
Heel vroeger hebben ze een raket de wereld in gestuurd. Hierdoor konden ruimtewezens kennis maken met de aarde.
Natuurlijk vonden ze de muziek het meest interessant. Wij gaan lekker op de muziek dansen zoals zij dat ook zouden doen.
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 voor, tijdens en na 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.

