
ANIMATIEPROGRAMMA 
20 december tot 26 december 2019 

 

  
 

Zondag 22 december 2019 
 
10.00-11.00 uur & 11.15-12.15 uur : Workshop “tas/etui maken”  
Doe je dit ook graag, kom dan zeker langs in het Knutselatelier in het Kinderhofje.   
Leeftijd : vanaf 6 jaar ( vanaf 4 jaar mits hulp van een ouder ) - Tickets : € 3.00 per kind.  Toegangsticket voor het 
Speelparadijs is vereist.  Inschrijven : aan de Receptie.  Er is plaats voor max 20 kinderen per sessie.  
 
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. 
 
12.30-12.45 uur : Meet and greet met Sara Sprinkhaan 
Altijd al eens willen voelen hoe zacht de knuffels van Sara Sprinkhaan zijn?  Of wil je graag eens op de foto met onze lieve 
Sara?  Kom dan zeker eens langs tijdens de ‘meet en greet’.  Ze vindt het super om jullie allemaal te ontmoeten.   
Waar : podium aan de Bowling. 

 

Maandag 23 december 2019 
 

Park Molenheide heet u van harte welkom.   

 

Dinsdag 24 december 2019 
 
10.00-11.00 uur & 11.15-12.15 uur : Workshop “lampion maken” 
Doe je dit ook graag, kom dan zeker langs in het Knutselatelier in het Kinderhofje.   
Leeftijd : vanaf 6 jaar ( vanaf 4 jaar mits hulp van een ouder ) - Tickets : € 3.00 per kind.  Toegangsticket voor het 
Speelparadijs is vereist.  Inschrijven : aan de Receptie.  Er is plaats voor max 20 kinderen per sessie.  
 
13.15-14.15 & 14.30-15.30 uur : Knutselen : Kerstmis 
Vind je knutselen supertof?  Dan kan je bij ons in het Knutselatelier in het Kinderhofje de leukste knutselwerkjes komen 
maken in het thema van de week.  Je kan zelf kiezen hoelang je deelneemt aan de activiteit.   
Leeftijd : iedereen - Tickets : deelname is gratis.  Toegangsticket voor het Speelparadijs is vereist.   
Inschrijven : aan de Receptie.  Er is plaats voor max 20 kinderen per sessie.  
 
15.15-15.30 uur : Meet and greet met Sara Sprinkhaan 
Altijd al eens willen voelen hoe zacht de knuffels van Sara Sprinkhaan zijn?  Of wil je graag eens op de foto met onze lieve 
Sara?  Kom dan zeker eens langs tijdens de ‘meet en greet’.  Ze vindt het super om jullie allemaal te ontmoeten.   
Waar : podium aan de Bowling. 
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Woensdag 25 december 2019 
 
10.00-11.00 uur & 11.15-12.15 uur : Workshop “Fimo” 
Met klei kan je mooie dingen maken.  Speel je graag met klei, kom dan zeker langs in het Knutselatelier in het Kinderhofje.   
Leeftijd : vanaf 6 jaar ( vanaf 4 jaar mits hulp van een ouder ) - Tickets : € 3.00 per kind.  Toegangsticket voor het 
Speelparadijs is vereist.  Inschrijven : aan de Receptie.  Er is plaats voor max 20 kinderen per sessie.  
 
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. 
 
13.15-13.30 uur : Meet and greet met Sara Sprinkhaan 
Altijd al eens willen voelen hoe zacht de knuffels van Sara Sprinkhaan zijn?  Of wil je graag eens op de foto met onze lieve 
Sara?  Kom dan zeker eens langs tijdens de ‘meet en greet’.  Ze vindt het super om jullie allemaal te ontmoeten.   
Waar : podium aan de Bowling. 
 
13.45-15.30 uur : Glittertattoos en grimeren   
Wil je graag een stoere glittertattoo of heb je zin om je te laten schminken als een grappige clown, een mooie prinses of 
een eng monster?  Kom dan zeker eens kijken want de penselen van het animatieteam staan klaar.   
Waar : Knutselatelier in het Kinderhofje.  Leeftijd : iedereen.  Tickets : tickets zijn te koop in Tom’s herberg.   
€ 2.00 voor 1 glittertattoo of 1 keer grimeren.  Een toegangsticket voor het Speelparadijs is vereist.   

 
13.45-15.30 uur : Minute to win it   
Hou je van uitdagingen, hou je van speciale spelletjes?  Dan is het Kinderhofje de place to be, ga samen met anderen de 
uitdagingen aan om de opdrachten binnen de minuut te voltooien.  Leeftijd : iedereen - Tickets : deelname is gratis.  
Toegangsticket voor het Speelparadijs is vereist.  Inschrijven : aan de Receptie.  Er is plaats voor max 20 kinderen.  

 
15.45-17.00 uur : Kidsquiz 
Wil je ons graag laten zien hoe slim je bent?  Vergeet dan zeker je kennis niet mee te nemen.  Kom ons laten zien hoe goed 
je kan uitbeelden, raadsels kan oplossen en nog zoveel leuke andere dingen.  Quiz je team naar de overwinning want na 
afloop zijn er toffe prijzen te winnen.  Waar : Knutselatelier in het Kinderhofje.   
Leeftijd : iedereen vanaf 6 jaar.  Tickets : deelname is gratis.  Toegangsticket voor het Speelparadijs is vereist.   
Inschrijven : aan de Receptie.  Er is plaats voor max 20 kinderen.  

 
17.15-17.45 uur : Kinderdisco 
Feestje of wat?  Dans je graag, hou je van een feestje?  Trek je dansschoenen aan en kom dansen op de leukste kinderhits.   
Dit feestje vindt plaats in de Ridderzaal in het Speelparadijs.  Leeftijd : iedereen. Tickets : deelname is gratis.   
Toegangsticket voor het Speelparadijs is vereist.   
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Donderdag 26 december 2019 
 
10.00-11.00 uur & 11.15-12.15 uur : Cupcakes fabriek   
In onze cupcakes fabriek versieren we de mooiste cupcakes!  Ben je zelf een creatief talent en snoep je ook weleens graag?!  
Bij de cupcakes fabriek maken we natuurlijk ook een speciaal doosje om je cupcake veilig mee naar huis te nemen, tenzij je 
niet kan wachten met smullen natuurlijk.  Wil je er graag bij zijn?   
Waar : Knutselatelier in het Kinderhofje.  Leeftijd : iedereen - Tickets : tickets zijn te koop aan de Receptie.  € 3.00 per kind.  
Toegangsticket voor het Speelparadijs is vereist - Inschrijven : aan de Receptie.  Er is plaats voor max 20 kinderen per sessie.  
Dit is een druk bezochte activiteit, dus schrijf je op tijd in.  VOL = VOL. 
 
13.00-14.45 uur : Knutselen : Winter 
Vind je knutselen supertof?  Dan kan je bij ons in het Knutselatelier in het Kinderhofje de leukste knutselwerkjes komen 
maken in het thema van de week.  Je kan zelf kiezen hoelang je deelneemt aan de activiteit.   
Leeftijd : iedereen - Tickets : deelname is gratis.  Toegangsticket voor het Speelparadijs is vereist.   
Inschrijven : aan de Receptie.  Er is plaats voor max 30 kinderen.  
 
15.00-15.15 uur : Meet and greet met Sara Sprinkhaan 
Altijd al eens willen voelen hoe zacht de knuffels van Sara Sprinkhaan zijn?  Of wil je graag eens op de foto met onze lieve 
Sara?  Kom dan zeker eens langs tijdens de ‘meet en greet’.  Ze vindt het super om jullie allemaal te ontmoeten.  Waar : 
podium aan de Bowling. 
 
15.30-17.00 uur : Kidsbingo   
Ben jij een bingofan of hou je van een spelletje? Altijd prijs en plezier verzekerd! 
Waar : Knutselatelier in het Kinderhofje.   
Leeftijd : geschikt voor vanaf 6 jaar of met hulp van de ouders. 
Tickets : € 1 per bingokaart.  Toegangsticket voor het Speelparadijs is vereist.   
Inschrijven : aan de Receptie.  Er is plaats voor max 20 kinderen.  
 
17.15-17.45 uur : Kinderdisco 
Feestje of wat?  Dans je graag, hou je van een feestje?  Trek je dansschoenen aan en kom dansen op de leukste kinderhits.   
Dit feestje vindt plaats in de Ridderzaal in het Speelparadijs.  Leeftijd : iedereen. Tickets : deelname is gratis.   
Toegangsticket voor het Speelparadijs is vereist.   

 
19.30-20.40 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.  Dit is een druk bezochte activiteit, dus schrijf je op tijd in.  VOL = VOL. 

 
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 20 december 2019 
 
Park Molenheide heet u van harte welkom.   

 

Zaterdag 21 december 2019 
 
10.00-11.00 uur & 11.15-12.15 uur : Workshop : Quilling 
Een speciale techniek van decoratie van smalle stroken papier opgerold op zichzelf of op een frame/steun.  Doe je dit ook 
graag, kom dan zeker langs in het Knutselatelier in het Kinderhofje.   
Leeftijd : vanaf 6 jaar ( vanaf 4 jaar mits hulp van een ouder ) - Tickets : € 1.00 per kind.  Toegangsticket voor het 
Speelparadijs is vereist.  Inschrijven : aan de Receptie.  Er is plaats voor max 20 kinderen per sessie.  
 
13.15-14.15 & 14.30-15.30 uur : Knutselen : Kerstmis 
Vind je knutselen supertof?  Dan kan je bij ons in het Knutselatelier in het Kinderhofje de leukste knutselwerkjes komen 
maken in het thema van de week.  Je kan zelf kiezen hoelang je deelneemt aan de activiteit.   
Leeftijd : iedereen - Tickets : deelname is gratis.  Toegangsticket voor het Speelparadijs is vereist.   
Inschrijven : aan de Receptie.  Er is plaats voor max 20 kinderen per sessie.  
 
13.15-15.30 uur : Glittertattoos en grimeren   
Wil je graag een stoere glittertattoo of heb je zin om je te laten schminken als een grappige clown, een mooie prinses of 
een eng monster?  Kom dan zeker eens kijken want de penselen van het animatieteam staan klaar.   
Waar : Knutselatelier in het Kinderhofje.  Leeftijd : iedereen.  Tickets : tickets zijn te koop in Tom’s herberg.   
€ 2.00 voor 1 glittertattoo of 1 keer grimeren.  Een toegangsticket voor het Speelparadijs is vereist.   
 
15.45-16.00 uur : Meet and greet met Sara Sprinkhaan   
Altijd al eens willen voelen hoe zacht de knuffels van Sara Sprinkhaan zijn?  Of wil je graag eens op de foto met onze lieve 
Sara?  Kom dan zeker eens langs tijdens de ‘meet en greet’.  Ze vindt het super om jullie allemaal te ontmoeten.   
Waar : podium aan de Bowling. 
 
16.15-16.45 uur : Kinderdisco   
Feestje of wat?  Dans je graag, hou je van een feestje?  Trek je dansschoenen aan en kom dansen op de leukste kinderhits.   
Dit feestje vindt plaats in de Ridderzaal in het Speelparadijs.   
Leeftijd : iedereen.  Tickets : deelname is gratis.  Toegangsticket voor het Speelparadijs is vereist.   
 
19.30-20.40 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.  Dit is een druk bezochte activiteit, dus schrijf je op tijd in.  VOL = VOL. 
 
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. 

 

 


