
Youngsters 
Er zijn kinderen die liever een beetje volwassen activiteiten willen doen. Zo tussen de 
8 en 16 jaar oud kunnen zij wel wat serieuze activiteiten aan. Animatiewerk.nl heeft 
speciaal voor hen het Youngsters concept ontwikkeld. 

Youngsters beleven een unieke ervaring op jouw vakantiepark met activiteiten die 
zijn aangepast op hun interesses en spanningsniveau. Ze hebben volle dagen, drukke 
weken en zitten geen moment stil. Genoeg om ze volgend jaar weer terug te laten 
komen om te kijken wat er dan voor ze op het programma staat!
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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

Hoogtepunten in de vakantie van een Youngster

Competitie! Bij alles wat we doen, kunnen we onszelf bewijzen! Alle activiteiten zijn een echte 
uitdaging. We mogen ook teams vormen, dus ik vind steeds meer vrienden hier. 
Ik Hou Van Mijn Vakantie! Ik denk dat ik later tv-presentator wil worden. We hebben deze week 
een televisieprogramma nagemaakt, met een quiz bedenken, liedjes zingen, bekende mensen 
nadoen. Dat was echt heel grappig, zelfs onze ouders deden ’s avonds mee.

Sport clinic! Misschien word ik toch geen tv-presentator. Er kwam iemand van de KNVB die ons 
allerlei voetbaltrucjes leerde, hooghouden enzo. Zelfs de meisjes vonden het leuk. 

Spooktocht! We gingen ’s nachts door het bos wandelen. Ik vond het wel een beetje eng, maar 
niet zo eng als de kleinere kinderen. Die mochten mijn hand vasthouden. Als ik dan heel erg 
schrok, deed ik net of er niks aan de hand was. 

Musical! We hebben een musical uitgevoerd voor onze ouders en andere mensen. De liedjes 
waren echte meezingers, net als van Guus Meeuwis enzo. En het toneelspelen ging best wel 
goed! 

Jouw vakantiepark in de spotlights
Het Youngsters concept houdt de jongeren van de straat en maakt dat ze zich op jouw vakantie-
park volop vermaken. Dat is wel duidelijk. Maar ook voor jou heeft het Youngsters concept de 
nodige voordelen. Voor bijzondere activiteiten krijg je namelijk extra persaandacht. 
Animatiewerk.nl schrijft graag persberichten voor je over bijzondere activiteiten voor deze 
doelgroep.

Kosten
Met het Youngsters concept straalt je hele vakantiepark iets extra’s uit naar zowel je grote als je 
kleine gasten. Bovendien is er goed over alles nagedacht en zijn we professioneel in voorberei-
ding en uitvoering: we weten wat we doen. Het concept is dus in zijn geheel af te nemen. Extra 
diensten zoals programma’s, trainingen, begeleiding en ondersteunende mappen voor activitei-
ten zijn bij het concept inbegrepen. 

De kosten van het Youngsters concept zijn afhankelijk van de tijdsduur en het aantal entertain-
ers. Wij maken graag een offerte op maat om te kijken wat de kosten zijn voor jouw vakantie-
park. Stuur een mail naar info@animatiewerk.nl of neem telefonisch contact op: 050-2101003.
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