
 

 
Het verzamelen is voor alle activiteiten bij het dino 

lab in het restaurant. 

 

Het verzamelen is voor alle activiteiten bij het dino 
lab in het restaurant. 

 

  Maandag  Dinsdag  
10.00u – 10.30u  Kliedertijd      

11.00u – 11.30u  Peuterpret      

14.30u – 16.00u Op expeditie   

15.30u – 16.30u  Schminktheater   

    

 

Alle activiteiten zijn voor alle leeftijden toegankelijk 
tenzij anders aangegeven. 

 

 

 

Wist je dat we ook een  
dierenprogramma hebben?  

Kijk ook op dat programma om  
dichtbij de dieren te komen.  

 

10.00u – 10.30u  Dino gym       

11.00u – 11.30u  Peuterpret    

13.30u – 14.30u  Het grote dinospel    

16.00u – 16.30u  Dinoverhalen met Jibo  

 

 

Alle activiteiten zijn voor alle leeftijden toegankelijk 
tenzij anders aangegeven. 

 

 

 

Wist je dat we ook een  
dierenprogramma hebben?  

Kijk ook op dat programma om  
dichtbij de dieren te komen.  

 



 

 
Het verzamelen is voor alle activiteiten bij het dino 

lab in het restaurant. 

 

Het verzamelen is voor alle activiteiten bij het dino 
lab in het restaurant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Woensdag  

Donderdag  

10.00u – 10.30u  Kliedertijd      

11.00u – 11.30u  Peuterpret      

13.30u – 14.30u Op expeditie      

15.30u – 16.30u  Schminktheater     

  

 

Alle activiteiten zijn voor alle leeftijden toegankelijk 
tenzij anders aangegeven. 

 

 

 

Wist je dat we ook een  
dierenprogramma hebben?  

Kijk ook op dat programma om  
dichtbij de dieren te komen.  

 

10.00u – 10.30u  Dino gym       

11.00u – 11.30u  Peuterpret    

13.30u – 14.30u  Het grote dinospel    

16.00u – 16.30u  Dinoverhalen met Jibo  

 

 

Alle activiteiten zijn voor alle leeftijden toegankelijk 
tenzij anders aangegeven. 

 

 

 

Wist je dat we ook een  
dierenprogramma hebben?  

Kijk ook op dat programma om  
dichtbij de dieren te komen.  

 



 

 
Het verzamelen is voor alle activiteiten bij het dino 

lab in het restaurant. 

 

Het verzamelen is voor alle activiteiten bij het dino 
lab in het restaurant. 

 

 

Wist je dat je een 
dinospeurtocht 
kan ophalen bij 

de receptie die je 
zelf kan lopen 
met het hele 

gezin?   

Vrijdag  

10.00u – 10.30u  Kliedertijd      

11.00u – 11.30u  Peuterpret      

14.30u – 16.00u Jibo en de onderzoeker   
heten je welkom     

17.00u – 17.30u  Dansfestijn      

18.30u  Dino kindershow     

 

Alle activiteiten zijn voor alle leeftijden toegankelijk 
tenzij anders aangegeven. 

 

 

 

Wist je dat we ook een  
dierenprogramma hebben?  

Kijk ook op dat programma om  
dichtbij de dieren te komen.  

 


