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Animatie zoals het hoort!
Je zou het misschien niet denken, maar een vakantie op jouw camping, bungalow-

park of vakantieoord kan nóg leuker gemaakt worden. Met een animatieteam van 

Animatiewerk.nl willen jouw gasten straks liever niet meer naar huis. Enthousiaste en 

zorgvuldig door ons geselecteerde entertainers zorgen namelijk iedere dag voor een 

feestje, waar grote en kleine gasten de gangmakers zijn! 

We zetten onze animatieteams graag in op jouw vakantiepark. Onze entertainers zorgen 

voor een fantastisch verblijf voor jouw gasten, waarbij iedere activiteit een uniek feestje 

wordt. Wij kunnen niet wachten om ook bij jouw bedrijf de juiste sfeer neer te zetten!

Hartelijke groet, Daan Oolders & Wendy Oude Veldhuis

Van Campingvriendjesclub naar 55+ animatie
Animatiewerk.nl heeft 4 concepten ontwikkeld waarmee we elke vakantieganger blij 

maken. Daar gaan we vanuit in ieder geval. Afhankelijk van jouw vakantiepark en wat 

jouw gasten leuk vinden, kun je één of meerdere concepten kiezen die daar op aan-

sluiten. Dat lijkt ons de beste manier om entertainment op maat te bieden. Kies voor 

één van onze concepten en lees er snel meer over!

Animatiewerk.nl is gestart in 2010. Wij zijn met onze animatieteams begonnen om-

dat we begrijpen wat jij je gasten wilt bieden: een topvakantie zoals ze die ieder jaar 

opnieuw willen beleven. Als het even kan zorg je voor sfeer, betrokkenheid, lachende 

gezichten en de juiste uitvoering van activiteiten. Met onze ervaring helpen we je daar 

graag een handje bij. Hoe we dat doen wordt door onze klanten gewaardeerd en daar-

om raden ze onze werkwijze vol overtuiging aan. 

Gerrit Onderstal, manager 
Landgoed ‘t Wildryck in Dieverbrug:
Wij maken gebruik van de diensten van 

Animatiewerk.nl en ik kan alleen maar 

zeggen dat het naar alle tevredenheid is. 

Het is een jong team dat met veel plezier 

werkt en initiatief toont om van gewone 

dagen een FEEST te maken. Ze komen 

met ideeën op maat, staan open voor 

aanpassingen en komen hun afspraken 

na. Daarnaast krijgen we van onze gasten 

hele positieve reacties dus nog een reden 

voor ons om Animatiewerk.nl aan boord 

te houden!

Els Boomgaard, manager 
Camping Duinoord in Nes, Ameland:
Zeer tevreden maken wij sinds 2 jaar gebruik van Animatiewerk.nl. 

Samen proberen we onze camping mede door het animatieprogram-

ma een meer “natuurlijker” uitstraling te geven. Zowel wij als onze 

gasten zijn over de teams en de activiteiten zeer te spreken.

Happy Mascots
Happy Mascots is het pluizige onderdeel van Animatiewerk.nl, hier maken we 

mascottes en knuffels. Een mascotte is een enorme toegevoegde waarde voor jouw 

organisatie. Een ‘happy’ mascotte zorgt niet alleen voor nekpijn bij omkijkende 

mensen, maar het verkoopt je vakantiepark, promoot je organisatie en geeft er een 

gezicht aan! Met onze huismascotte Mitch of een op maat gemaakte mascotte weet je 

zeker dat gasten volgend jaar terug willen komen naar jouw camping of vakantiepark. 

Laat ons gerust weten waar je over nadenkt, we denken graag met je mee.

“

“

”

” Ontwikkeling van mascotte en knuffels – Camping de Molenhof
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