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Activiteiten 
 
Alle activiteiten worden georganiseerd door ons entertainmentteam! Er zijn betaalde en gratis 
activiteiten op het Fun & Entertainment programma, dit is te zien bij elke activiteit. Indien er 
aanmelding voor een bepaalde activiteit nodig is staat dit ook bij de activiteit in het 
programmaboekje vermeldt. Geef jezelf op via het entertainmentteam of als zij er niet zijn, via de 
receptie!  
 
Bij een buitenactiviteit raden wij u aan om uw kinderen kleding aan te laten trekken dat (een beetje) 
vies mag worden.  
 
Om onze Fun & Entertainmentprogramma’s nog aantrekkelijker te maken, werken wij deels samen 
met regionale/externe aanbieders. In die gevallen voert deze regionale/externe aanbieders de 
activiteit onder zijn verantwoording uit. Eventuele contractuele verbintenissen gaat u aan met deze 
aanbieder en niet met Landal GreenParks. Landal GreenParks accepteert voor deze activiteit geen 
verantwoordelijkheid.  
 
Wij maken foto`s tijdens de animatie activiteiten ten behoeve van de promotie van onze activiteiten 
in het activiteitenboekje, onze website en sociale media kanalen. Mocht u dit niet wensen, geef dit 
dan gerust aan.  

 
KOM JIJ OOK?!  
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Vrijdag 24 augustus 
 

Tijd Activiteit Verzamelplaats 

14:00 – 17:00 Warm welkom 
Welkom bij Landal Beach 
Resort Ooghduyne! Kom je al 
even kennis maken met het 
animatieteam? Zij vertellen 
graag wat er deze week 
allemaal te beleven is op en 
rond ons park.  

Receptie  

19:00 – 20:00 
 
Vanaf 6 jaar 

Kampvuur  
Een knisperend vuurtje, heel 
veel spekjes en omringd door 
de liefste vrienden en familie. 
Wat is er leuker en lekkerder 
dan zelf marshmallows 
bakken!  

Steaks & Burgers 
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Zaterdag 25 augustus 

 

Tijd Activiteit Verzamelplaats 

11:00 – 12:00 
 
Vanaf 6 jaar 

Zwembad spelletjes  
Ben jij een echte waterrat? Doe 
mee aan spelletjes in het 
zwembad. 

Zwembad 
 
Gratis op vertoon van een 
geldig zwembadkaartje 

17:00 – 19:00 
 
Vanaf 4 jaar 

Pannenkoeken versieren 
Pannenkoeken versieren 
Wie vindt het leuk om te spelen 
met eten? Meestal mag het 
niet, maar vandaag lekker wel. 
Pak een pannenkoek en maak 
er een héérlijk kunstwerk van. 
Als we klaar zijn maken wij nog 
een lekker toetje. Een 
smulfeest voor creatieve 
lekkerbekjes. Je krijgt een Bollo 
bord voor mee naar huis! 
 

Prijs: €7,50* 

Steaks & Burgers  
 
Meld je tot drie uur voor 
aanvang aan via 06-10718648  
 
*Als je ouders komen dineren 
in Steaks & Burgers mag je 
gratis meedoen!  

19:00 – 20:30 
 
Vanaf 4 jaar 

Inloop: Knutselen  
Deze avond gaan wij knutselen 
met het F&E team. Wij hebben 
een leuke knutsel bedacht. 
Knutsel jij mee?  
 

Er zijn diverse gratis en 

betaalde knutsels 
voorhanden.  

Steaks & Burgers 

19:00 – 20:30 Schminken 
Wie wil er een stoere leeuwin 
worden? Of een knappe prins? 
Laat je schminken! Ons Fun & 
Entertainment team tovert 
iedereen om in een bijzonder 
dier of sprookjesfiguur. Dat 
smaakt spelen straks éxtra 
leuk! 

Steaks & Burgers 
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Zondag 26 augustus 
 

Tijd Activiteit Verzamelplaats 

09:30 – 10:00 
 
18+ 

Baantjes zwemmen voor 

volwassenen  
Sportief de dag beginnen? Dat 
kan!  

Zwembad 
 
Gratis op vertoon van een 
geldig zwembadkaartje 

10:00 – 12:00 
 
Vanaf 4 jaar 

Inloop: Knutselen 
Wij gaan deze ochtend 
knutselen met het F&E team.  
Wij hebben een aantal leuke 
knutsel bedacht. Knutsel jij 
mee?  
 

Er zijn diverse gratis en 
betaalde knutsels 
voorhanden. 

Indoorspeeltuin/bij mooi weer 
buiten. 

14:00 – 15:30 Koekjes bakken en 

versieren 
Koksmuts op, bakgerei in de 
aanslag; laat de pret maar 
beginnen. Eet smakelijk! 
 

Prijs: €2,50 

Steaks & Burgers 

17:00 – 17:30 Die Da Doe theater 
Kom je ook? Het F&E team 
heeft weer een leuk verhaal te 
vertellen en als afsluiting doen 
wij nog een dansje met z`n 
allen! 

Indoorspeeltuin/bij mooi weer 
buiten. 

19:30 – 20:30 Buitenspel  
Zin in een sportief potje 
voetbal of een ander leuk spel? 
Met z’n allen bepalen we welke 
sport er vandaag wordt 
gespeeld. Bij voldoende 
aanmeldingen vindt er wellicht 
zelfs een toernooi plaats!  

Receptie  
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Maandag 27 augustus 
 

Tijd Activiteit Verzamelplaats 

09:30 – 09:45 Bollo is er! High Five! 
Bollo is heel zacht en lief. Wie 
wil Bollo komen knuffelen? Of 
liever een stoere high five 
geven? Dat kan! Kom Bollo van 
dichtbij bekijken en zijn zachte 
pluisvacht voelen. 

Centrumgebouw 

10:00 – 12:00 
 
Vanaf 4 jaar 

Inloop: Knutselen 
Wij gaan deze ochtend 
knutselen met het F&E team.  
Wij hebben een aantal leuke 
knutsel bedacht. Knutsel jij 
mee?  
 

Er zijn diverse gratis en 
betaalde knutsels 
voorhanden. 

Indoorspeeltuin/bij mooi weer 
buiten. 

14:00 – 15:30 Oud Hollandse spelletjes 
Waan je in de echte Hollandse 
sferen en doe mee met stelten 
lopen, sjoelen, zaklopen en 
meer oud Hollandse spelletjes.  

Indoor speeltuin /bij mooi 
weer buiten. 

17:00 – 18:00 Patat maken 
Heb jij ooit weleens zelf patat 
gemaakt? Doe mee en ontdek 
hoe je patatjes maakt. En 
daarna natuurlijk smullen! 

 
Prijs: €1,50 

Indoorspeeltuin/bij mooi weer 
buiten. 

18:30 – 18:45 Voorlezen met Bollo  
Bollo heeft weer een spannend 
avontuur beleefd. Kom jij ook 
luisteren naar zijn verhaal?  

Indoorspeeltuin/bij mooi weer 
buiten. 

18:45 – 19:00 Mini disco met Bollo  
Handen in de lucht, voetjes van 
de vloer. Iedereen is welkom! 
Doe mee met onze super leuke 
mini disco.  

Indoorspeeltuin/bij mooi weer 
buiten. 

19:30 – 20:30 
 

Bingo  
Bingofans: dit is alléén voor 
kinderen. Jonge bingospelers 
hebben altijd prijs, en we 
maken er één groot feest van! 
Doe mee, vul de kaart en... Win 
iets leuks. 
Prijs: €2,50 per ronde 

Indoorspeeltuin/bij mooi weer 
buiten  
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Dinsdag 28 augustus 
 

Tijd Activiteit Verzamelplaats 

09:30 – 10:00 
 
18+ 

Baantjes zwemmen voor 

volwassenen  
Sportief de dag beginnen? Dat 
kan!  

Zwembad 
 
Gratis op vertoon van een 
geldig zwembadkaartje 

09:30 – 09:45 Bollo is er! High Five! 
Bollo is heel zacht en lief. Wie 
wil Bollo komen knuffelen? Of 
liever een stoere high five 
geven? Dat kan! Kom Bollo van 
dichtbij bekijken en zijn zachte 
pluisvacht voelen. 

Centrumgebouw 

10:00 – 12:00 
 
Vanaf 4 jaar 

Inloop: Knutselen 
Wij gaan deze ochtend 
knutselen met het F&E team.  
Wij hebben een aantal leuke 
knutsel bedacht. Knutsel jij 
mee?  
 

Er zijn diverse gratis en 
betaalde knutsels 

voorhanden. 

Indoorspeeltuin/bij mooi weer 
buiten 

17:00 – 18:00 Taartjes bakken 
Koksmuts op, bakgerei in de 
aanslag; laat de pret maar 
beginnen. Eet smakelijk! 
 

Prijs: €2,50  

Indoorspeeltuin/bij mooi weer 
buiten 

18:30 – 19:00 Die Da Doe theater 
Kom je ook? Het F&E team 
heeft weer een leuk verhaal te 
vertellen en als afsluiting doen 
wij nog een dansje met z`n 
allen! 

Indoorspeeltuin/bij mooi weer 
buiten 

19:30 – 20:30 Summer Splashmob  
Het natste feest van Landal 
deze zomer. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om deel te 
nemen aan dit grootste 
watergevecht. Dus neem je 
supersoaker , watergun, fles, 
emmer mee en strijd mee 
tegen de rest…………. 

Receptie 
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Woensdag 29 augustus 
 

Tijd Activiteit Verzamelplaats 

09:30 – 10:00 
 
Kids t/m 4 jaar  
 

Peuterwaterpret 
Kom je lekker spetteren samen 
met je papa/mama?  
 

Zwembad 
 
Gratis op vertoon van een 
geldig zwembadkaartje 

10:00 – 12:00 
 
Vanaf 4 jaar 

Inloop: Knutselen 
Wij gaan deze ochtend 
knutselen met het F&E team.  
Wij hebben een aantal leuke 
knutsel bedacht. Knutsel jij 
mee?  
 

Er zijn diverse gratis en 
betaalde knutsels 

voorhanden. 

Indoorspeeltuin/bij mooi weer 
buiten 

14:00 – 15:00 Bollo’s Picknick! 
Bollo heeft een goed idee, we 
gaan vandaag picknicken.  
Ben jij ook van de partij? 
 

Prijs: €2,50 

Receptie  
 
Meld je tot drie uur voor 
aanvang aan via 06-10718648  
 

17:00 – 18:00 Cupcakes versieren 
Keukenprinsen- en prinsessen 
opgelet: wij gaan cupcakes 
versieren! Koksmuts op, 
bakgerei in de aanslag: laat de 
pret maar beginnen. 
 

Prijs: €2,50 

Indoorspeeltuin/bij mooi weer 
buiten 

 
Meld je tot drie uur voor 
aanvang aan via 06-10718648  
 

18:30 – 19:30 
 
5 t/m 7 jaar 

Kanovaren 
Vandaag gaan wij de coole 
kanoroute ontdekken. Ga jij 
ook mee op ontdekkingsreis 
over het water? 

Receptie 
 
Let op: maximaal 13 
deelnemers 

19:30 – 20:30 
 
Vanaf 8 jaar 

Kanovaren  
Vandaag gaan wij de coole 
kanoroute ontdekken. Ga jij 
ook mee op ontdekkingsreis 
over het water? 

Kano afvaart 
 
 Let op: maximaal 13 
deelnemers 
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Donderdag 30 augustus 
 

Tijd Activiteit Verzamelplaats 

09:30 – 10:00 
 
65+ 

Senioren zwemmen 
Start de ochtend met een 
heerlijke duik. 
 

Zwembad 
 
Gratis op vertoon van een 
geldig zwembadkaartje 

09:30 – 09:45 Voorlezen met Bollo  
Bollo heeft weer een spannend 
avontuur beleefd. Kom jij ook 
luisteren naar zijn verhaal? 

Indoorspeeltuin/bij mooi weer 
buiten 

09:45 – 10:00 Mini disco met Bollo  
Handen in de lucht, voetjes van 
de vloer. Iedereen is welkom! 
Doe mee met onze super leuke 
mini disco. 

Indoorspeeltuin/bij mooi weer 
buiten 

10:00-12:00 
 
Vanaf 4 jaar 

Inloop: Knutselen 
Wij gaan deze ochtend 
knutselen met het F&E team.  
Wij hebben een aantal leuke 
knutsel bedacht. Knutsel jij 
mee?  
 

Er zijn diverse gratis en 
betaalde knutsels 

voorhanden. 

Indoorspeeltuin/bij mooi weer 
buiten 

13:00 – 14:30 
 
Vanaf 6 jaar 

Midgetgolf 
Vanmiddag gaan wij een frisse 
neus halen. Ga jij ook mee 
midgetgolfen? 

Receptie 

17:00-18:00 Schminken 
Wil je omgetoverd worden tot 
een leeuw, prinses of een 
lieveheersbeestje? Laat je 
tijdens het knutselen 
schminken! 

Brasserie Sandz/bij mooi weer 
buiten. 

19:00 – 19:45  4 t/m 7 jaar 
20:00 – 20:45  8+ 
 
 

Speel een bowling toernooi 
Al vaak gebowld? Of juist nog 
nooit? Het wordt hoe dan ook 
een vrolijk toernooi! Wie gooit 
er straks die eerste strike? Doe 
mee! 

Receptie 
 
Aanmelden vol=vol 
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