Zaterdag 20 augustus
10.30 uur We gaan gezellig knutselen in Huug’s Honk, Kom je ook?
13.30 uur Vanmiddag is er vrij skelteren of fietsen voor de kinderen.
kom jij ook naar de receptie om een fiets of skelter uit te zoeken!?
18.00 uur Vanavond speelt ieder voor zich het selfie spel. Het uitleg/foto formulier kan je ophalen op de
receptie maak jij van alle opdrachten een mooie foto?
Zondag 21 augustus
10.30 uur Huug de hooglander komt naar de panna kooi. Kom jij gezellig met hem dansen?
13.30 uur Doe je mee? We gaan Annemaria Koekoek spelen!
18.00 uur Er is een speurtocht uitgezet over het park, op de receptie kan je deze ophalen!

Maandag 22 augustus
Vandaag is er geen animatie, het is een wisseldag
Dinsdag 23 augustus
10.30 uur Huug de Hooglander komt op het park ☺. En de grote mensen drinken gezellig
koffie en thee met elkaar in de Tuinkamer. Ondertussen verteld Peter (de beheerder)
wat er te doen is op het park en in de omgeving.
13.30 uur We gaan de ingang van het park versieren met stoepkrijt, Kom je ook gezellig meedoen?!
19.00 uur tot 19.30 uur Er worden weer heerlijke suikerspinnen gemaakt!!
Het kraampje staat bij Huugs honk.
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Ook deze super leuke FAMILIE ACTIVITEIT kunt u kopen op de receptie!!!!
Wie lost het mysterie van de verdwenen wintervoorraad op?

De wintervoorraad van Teddy de Eekhoorn is verdwenen..
Aan de hand van vragen en opdrachten moeten jullie er achter komen waar deze is gebleven.
Je loopt een route van ongeveer 2 km, de duur van deze activiteit is ongeveer 2 uur.
Deze leuke familie activiteit kost €7,95 inclusief één inspecteur button

Woensdag 24 augustus
*10.30 uur Samen met beeldhouwster Annemarieke Broeders ga je vanuit een steen doormiddel

van vijlen, raspen en polijsten een kunstwerk maken. Kosten zijn €5,- p.p. Vol = Vol
Opgeven t/m 23 augustus bij de receptie.
13.30 uur Kom je gezellig met Amber mee naar het bos? We gaan een stukje van het belevingspad lopen
en daarna gezellig broodjes bakken boven een vuurtje!
18.00 uur Vanavond lekker knutselen in je bungalow?! Je mag een knutsel werkje ophalen bij de receptie
Donderdag 25 augustus
*10.00 uur – 12.00 uur BOER TOER; Ga je mee op bezoek bij Melkveebedrijf v.d. Heuvel!
De boer geeft je een rondleiding op zijn bedrijf en vertelt vol passie over zijn
dagelijkse werkzaamheden. Een geweldig leuke familieactiviteit!!
Deelname aan deze activiteit kost €2,- per persoon. VOL = VOL
Opgeven bij de receptie kan t/m 24 augustus, je krijgt een voucher van ons mee.
13.30 uur Amber heeft leuke waterspelletjes voor jullie bedacht, ze staat te wachten bij de panna kooi.
18.00 uur Er liggen gezeldschaps spelletjes klaar bij de receptie, kom jij er eentje halen?

Blijf jij nog even?
Wat leuk!
Kom je dan het nieuwe animatie
programma ophalen bij de receptie?

Ken jij het “Belevingspad Hart van Drenthe” al??
Boompje klimmen, hutten bouwen, sporen zoeken of gewoon lekker genieten van de natuur, dat kan op
Belevingspad Hart van Drenthe.
Aan de hand van informatie en opdracht panelen kom je meer te weten over vogels, zoogdieren, insecten en
planten, die dit afwisselende gebied rijk is. Maar we dagen je ook uit om actief bezig te zijn zoals insecten op je
hand te zetten, de leeftijd van een boom te bepalen en een bosmozaïek te maken. Veel plezier!
Route
Het belevingspad is ca. 3 kilometer lang. De duur van je belevingstocht is minimaal 1,5 uur, maar fanatiekelingen
kunnen zich hier ook uren vermaken. Voor nog meer uitdaging kan je op de receptie van Het Hart van Drenthe een
speurtocht ophalen. De start van het belevingspad is bij de uitgang van het park. De Tuinkamer en
speelvoorzieningen maken het uitje naar het Belevingspad helemaal compleet.

Op de receptie kun je een leuke speurtocht halen om mee te nemen!

