
55+ animatie
 

Steeds meer 55-plussers gaan er op uit. Wij vroegen ons af waarom zij nooit een 
eigen animatieteam hebben. Omdat we geen antwoord hadden, heeft Animatiewerk.nl 
speciaal voor hen het 55+ animatieconcept ontwikkeld. De unieke beleving die jouw 
oudere gasten ervaren op jouw vakantiepark wint hun harten en maakt dat ze volgend 
jaar, met hun vrienden, weer bij je terug komen.
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Contact

Animatiewerk.nl
Heymanslaan 6a
9714 GK Groningen

Telefoon: 050-2101003
E-mail: info@animatiewerk.nl

Facebook: Facebook.com/animatiewerk
Twitter: @animatiewerk

Het 55+ animatie concept is net iets anders dan het traditionele animatiewerk. Spelletjes en 
speurtochten zullen niet in dit programma voorkomen, dat kunnen de 55-plussers ondernemen 
met hun (klein)kinderen. Animatiewerk.nl zet voor dit concept flexibele entertainers in die 
gerichte activiteiten verzorgen. Met teams van minimaal 2 personen kunnen de oudere gasten 
hieraan deelnemen. Het rondreizende animatieteam is per dagdeel in te zetten. 

55-plussers op avontuur:

“We kregen een lijst met GPS coördinaten, die we moesten volgen. Dat kon op de fiets, lopend 
of met de auto. Op de plekken waar we uitkwamen stonden opdrachten klaar. Het landschap en 
de uitzichten waren adembenemend. Wat een bijzondere manier om de omgeving te leren ken-
nen en zo avontuurlijk!”

Jouw vakantiepark in de spotlights
Het 55+ animatieconcept is een unieke vorm van animatie die een vakantie op jouw vakantiepark 
heel bijzonder maakt voor de oudere gasten. Wat ze hier beleven, maken ze nergens anders mee. 
Dat is wel duidelijk. Maar ook voor jou heeft het 55+ animatieconcept de nodige voordelen. Voor 
bijzondere activiteiten krijg je namelijk extra persaandacht. Animatiewerk.nl schrijft graag persber-
ichten voor je over een bijzondere activiteit of het aanbod op jouw park voor deze doelgroep.

“Op het vakantiepark kregen we de afgelopen weken allerlei workshops aangeboden. Creatief 
zijn op je vakantie, dat is weer eens iets anders. Ook kregen we een tennis clinic, ik dacht niet 
dat ik nog zo sportief kon zijn. Wat leuk om zo actief bezig te zijn tijdens je vakantie!”

Kosten
De kosten van het 55+ animatie concept zijn afhankelijk van de tijdsduur, de in te zetten activi-
teiten en het aantal deelnemers. Wij maken graag een offerte op maat om te kijken wat de 
kosten zijn voor jouw camping of vakantiepark. Stuur een mail naar info@animatiewerk.nl of 
neem telefonisch contact op: 050-2101003.
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