
A C T I V I T E I T E N P R O G R A M M A 
4 januari tot 10 januari 2019 

 

  
 

Zondag 6 januari 2019 
 
09.30-09.45 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. 
 
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.  

 
10.00-11.00 uur & 11.00-12.00 uur : Workshop “Kleurrijke kaarsenlantaarn”.  Kom ons zeker laten zien hoe mooi je dit kan 
maken en hoe trots je bent als je hem mee naar huis neemt.   
Waar : Knutselatelier in het Kinderhofje.     
Leeftijd : vanaf 6 jaar - Tickets : tickets zijn te koop aan de Receptie.  3.00€ per kind.  Een toegangsticket voor het 
Speelparadijs is vereist - Inschrijven : aan de Receptie.  Er is plaats voor max 20 kinderen per sessie. 

 
13.00-13.30 uur : Kinderdisco.  Tijdens de kinderdisco kunnen de kinderen samen met de animatoren komen dansen op de 
leukste kinderhits.  Trek je dansschoenen maar alvast aan! 
Waar : Speelparadijs.  Toegangsticket voor het Speelparadijs is vereist.   
Leeftijd : iedereen - Tickets : deelname is gratis.   

 
14.00-16.00 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.  Een toegangsticket voor het Speelparadijs is vereist.   
Tickets : tickets zijn te koop in Tom’s herberg.  2.00€ voor 1 glittertattoo of 1 keer grimeren.   

 

 

  



A C T I V I T E I T E N P R O G R A M M A 
4 januari tot 10 januari 2019 

 

  
 

Vrijdag 4 januari 2019 
 
Park Molenheide heet u van harte welkom.   

 

Zaterdag 5 januari 2019 
 
10.00-12.00 uur : 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.  
 
14.00-16.00 uur : Springkasteel in het Zwemparadijs. Toegangsticket Zwemparadijs 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. 
 
16.30-17.00 uur : Kinderdisco.  Tijdens de kinderdisco kunnen de kinderen komen dansen op de leukste kinderhits.   
Dit vindt plaats in de Minnekelder in het Speelparadijs.   
Leeftijd : iedereen. 
Tickets : deelname is gratis.  Toegangsticket voor het Speelparadijs is vereist.   
 
17.30-21.00 uur : Magische kersttocht op Park Molenheide 

 
Los jij samen met heel de familie het raadsel van de kerstpakjes op?  De 
kerstman heeft jouw hulp nodig.   
Beleef met de hele familie een fantastische kersttocht doorheen het 
bungalowpark.  Op het einde van de tocht bedankt de Kerstman je 
persoonlijk!  Wie weet is er zelfs tijd voor een ontmoeting en een selfie.     
Professionele animatie voorzien acts in verschillende bungalows doorheen 
het bungalowpark.  De tocht is 100% kindvriendelijk en ideaal voor families.  
De kerstman rekent alvast op jullie hulp!  Voor reservatie kan je terecht op 
http://www.park-molenheide.be/kersttochten.  Ticket kind/volwassene : 
8.90€.  Inclusief in de prijs : gadget voor de kids, ’n glühwein voor de 
volwassenen.  
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