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Activiteiten 

 Om deel te nemen aan activiteiten is inschrijven verplicht. Dit kan 24 uur voor 
aanvang van de activiteit. 

 De activiteiten zijn ingedeeld in leeftijdscategorieën, let hierbij op bij het inschrijven. 
- Magische elfjes: 0 t/m 3 jaar (icoontje Wanda). 
- Ondeugende Beren: 4 t/m 5 jaar (icoontje Bumpie). 
- Stoere Draken: 6 t/m 7 jaar (icoontje Droesem). 
- Buddy’s: 8 t/m 11 jaar (icoontje Buddy). 
 De algemene regel is dat er bij de activiteiten geen personen ouder dan 11 jaar 

aanwezig mogen zijn (exclusief personeel). 
- Uitzondering: Bij de activiteiten voor de magische elfjes (0 t/m 3 jaar) mag er per 

huishouden 1 volwassene aanwezig zijn. Houd hierbij als ouder de 1,5 meter afstand 
regel in acht ten opzichte van andere huishoudens.  

 Graag maximaal 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn op de locatie voor de 
activiteit. 

 Elke activiteit zal ongeveer 45 minuten duren. Wanneer de activiteit is afgesloten 
graag (zo snel mogelijk) de locatie verlaten.  

- De activiteiten voor de magische elfjes duurt ongeveer een half uur i.v.m. de 
spanningsboog van het kind. 

 

Knuffeltheater 

 Om deel te nemen aan het knuffeltheater is inschrijven verplicht. Dit kan 24 uur voor 
aanvang van het theater. 

 De algemene regel is dat er bij het knuffeltheater geen personen ouder dan 11 jaar 
aanwezig mogen zijn (exclusief personeel). 

- Uitzondering: Voor de magische elfjes mag er per huishouden 1 volwassene 
aanwezig zijn. Houd hierbij als ouder de 1,5 meter afstand regel in acht ten opzichte 
van andere huishoudens. 

 Graag maximaal 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn op de locatie voor het 
knuffeltheater. 

 Aan het einde kunnen de kinderen weer opgehaald worden op locatie. Houd hierbij 
de 1,5 meter afstand regel in acht ten opzichte van andere huishoudens. 

 Wanneer het knuffeltheater is afgelopen, is het de bedoeling dat iedereen weer (zo 
snel mogelijk) de locatie verlaat. 

 Helaas kan er (voor alsnog) geen ‘Meet en Greet’ plaats vinden. 
- Wel kunnen de kinderen handtekeningen krijgen van de Sprookjesvrienden, die het 

avontuur met hen hebben beleefd. De handtekeningen zijn van te voren door de 
Sprookjesvrienden geschreven en kunnen bij de uitgang gepakt worden door uw 
kind(eren). 
 
 
 
 

 

 



 

 

Het recreatiegebouw (Sprokkelplaats) 

 Het recreatiegebouw is niet vrij toegankelijk en is in de regel gesloten. 
 De focus ligt om het animatieprogramma buiten te laten plaats vinden zodat er meer 

kinderen gelijktijdig kunnen deelnemen aan een activiteit. 
 Er kan dus niet gebruik gemaakt worden van het toilet tijdens een activiteit of theater. 

- Tip: Laat uw kinderen voor de zekerheid naar het toilet gaan voor vertrek naar de 
activiteit of het theater. 

Contactgegevens  

 We vinden het prettig dat de kinderen contactgegevens bij zich hebben. Mocht er iets 
gebeuren of dat uw zoon of dochter graag eerder naar huis wil, dan kunnen wij u 
bereiken. 

- De receptie stelt polsbandjes voor de allerkleinsten beschikbaar, deze worden 
uitgegeven bij het inchecken.  

 
Slecht weer 
 

 We streven er naar om bij slecht weer alsnog het theater en de activiteiten door te 
laten gaan. 

 In dit geval kan het voorkomen dat we de activiteiten naar de Sprokkelplaats 
verplaatsen. 

- Hierbij kunnen maximaal 30 personen (exclusief personeel) aanwezig zijn. 
 Het theater zal in de regel buiten plaats blijven vinden. Hiervoor hebben wij een tent 

beschikbaar gesteld, waarbij alleen de kinderen (vanwege de ruimte) zijn toegestaan. 
- Bent u een ouder van een magische elfje (0 t/m 3 jaar) dan mag u bij het theater 

blijven. Wel is het de bedoeling dat u op afstand blijft van het theater (buiten de 
omheining). Let daarbij op dat u niet op het pad rondom de hekjes van het theater 
gaat staan. Dit is een voetpad wat veelvuldig wordt gebruikt. 

 Het kan voorkomen dat we het theater naar binnen toe verplaatsen. 
- In dit geval zijn er geen ouders toegestaan omdat er maximaal 30 gasten in de ruimte 

mogen zijn. Ouders kunnen natuurlijk wel buiten wachten, zodat ze in de buurt van de 
kinderen kunnen blijven. 

 
 


