
 

 

 

 
 

Activiteitenprogramma 

Zomervakantie  

Dierenpark Van Blanckendaell 

van 8 juli t/m 2 sept.: 
 

Iedere maandag en vrijdag de hele zomervakantie lang van  
9 juli t/m 31 augustus ‘Apen voeren’ met 1 van de dierenverzorgers. 

Startpunt 13:00u bij plein Koikarpervijver. 
 

Zondag 8  juli   Start ‘Zomervakantie’ Zuid 
Roofvogelprogramma: 12:30 – 13:30u 
Het ‘Roofvogelprogramma’ bestaat uit vliegdemonstraties 
waarbij de vogels hun natuurlijk gedrag laten zien en naar voren 
komt wat hun belangrijke taken in de natuur zijn. 
    

Clown Bogus    12:00 – 16:00u 
Komt jong en oud entertainen met zijn draaiorgel en 
ballonnenshow. 
 

Zondag 15 juli  Start ‘Zomervakantie’ Midden 
Roofvogelprogramma: 12:30 – 13:30u 
Het ‘Roofvogelprogramma’ bestaat uit vliegdemonstraties 
waarbij de vogels hun natuurlijk gedrag laten zien en naar voren 
komt wat hun belangrijke taken in de natuur zijn. 
  

Schminktheater:  12:00 – 16:30u 
In het schminktheater kunnen alle kinderen zich laten schminken 
of een mooie glittertattoo krijgen. 

  
Zondag 22 juli Start ‘Zomervakantie’ Noord 

Schminktheater: 12:00 – 16:30u 
In het schminktheater kunnen alle kinderen zich laten schminken 
of een mooie glittertattoo krijgen. 
 

             Clown Miko:   12:00 – 16:00u 
             Clown Miko maakt alle mensen blij met haar ballonnenfestival. 
 



Zondag 29 juli   Schminktheater:   12:00 – 16:30u 
In het schminktheater kunnen alle kinderen zich laten schminken 
als hun favoriete of een mooie glittertattoo krijgen. 

 
  Roofvogelprogramma: 12:30 – 13:30u 

Het ‘Roofvogelprogramma’ bestaat uit vliegdemonstraties  
waarbij de vogels hun natuurlijk gedrag laten zien en naar voren  
komt wat hun belangrijke taken in de natuur zijn. 

  
Zondag 5 aug.    Clown Miko:    12:00 – 16:00u 
                        Clown Miko maakt alle mensen blij met haar ballonnenfestival. 
 
Zondag 12 aug.  Clown Miko:    12:00 – 16:00u 
                     Clown Miko maakt alle mensen blij met haar ballonnenfestival. 
 

Roofvogelprogamma:  12:30 – 13:30u 
Het ‘Roofvogelprogramma’ bestaat uit vliegdemonstraties  
waarbij de vogels hun natuurlijk gedrag laten zien en naar voren 
komt wat hun belangrijke taken in de natuur zijn. 

 
Zondag 19 aug.  Roofvogelprogramma:     12:30 – 13:30u 

Het ‘Roofvogelprogramma’ bestaat uit vliegdemonstraties 
waarbij de vogels hun natuurlijk gedrag laten zien en naar voren 
komt wat hun belangrijke taken in de natuur zijn. 
Clown Bogus met Dierendokter Propkop:  12:00 – 16:00u 

              Alle kinderen mogen op deze dag hun beer meenemen naar de  
Dierendokter Propkop! 

 
Zondag 26 aug.  Clown Miko:    12:00 – 16:00u 
                     Clown Miko maakt alle mensen blij met haar ballonnenfestival. 
 

           Roofvogelprogramma:  12:30 – 13:30u 
               Het ‘Roofvogelprogramma’ bestaat uit vliegdemonstraties  

waarbij de vogels hun natuurlijk gedrag laten zien en naar voren 
komt wat hun belangrijke taken in de natuur zijn. 

 
 
 
 
 
 

 



 
Zondag 2 sept.   Einde ‘Zomervakantie’ Noord 

Roofvogelprogamma:    12:30 – 13:30u 
Het ‘Roofvogelprogramma’ bestaat uit vliegdemonstraties  
waarbij de vogels hun natuurlijk gedrag laten zien en naar voren 
komt wat hun belangrijke taken in de natuur zijn 
 

                               Schminktheater:      12:00 – 16:30u 
In het schminktheater kunnen alle kinderen zich laten schminken 
als hun favoriete of een mooie glittertattoo krijgen. 

 

Clown Bogus:      12:00 – 16:00u 
Komt jong en oud entertainen met zijn draaiorgel  
en ballonnenshow. 
 

                               Accordeonladies:      14:00 – 17:00u 
 De Accordeonladies zijn 4 dames die jong & oud late meezingen  

en dansen met hun gezellige repertoire aan liedjes. 


