
Surfen bij Natural High 

Spelen met de kracht van de golven, wie wil dat nou niet? Een beginners surf les, wind door 

je haren en laat je meeslepen over de golven in zee. Je kunt meedoen vanaf 6 jaar.  
 

Wanneer  van vrijdag t/m zondag, tijd in overleg  

Aanmelden bij de receptie  

Kosten  € 40,- p.p.          

 

Yoga of Bootcamp bij Natural High  
Wil jij op je zondagmorgen heerlijk tot rust komen en ontspannen? Dan is de yogales echt iets voor jou. 

Beleef een moment van rust met jezelf. Of wil jij juist een uitdaging met jezelf aangaan en de              

hindernissen verslaan? Kies dan voor deze uitdagende bootcamp! 
 

Wanneer  9, 16, 23, 30 juli en 6, 13, 20 en 27 augustus  

   Yoga van 10:00 tot 11:00 uur  

   Bootcamp van 11:30 tot 12:30 uur  

Aanmelden bij de receptie  

Kosten  € 8,- p.p. per activiteit 

Blokarten en Kitebuggy bij Natural High 

Blokarten staat garant voor actie en avontuur en is voor iedereen toegankelijk! Liggend, 

vlak boven de grond, bestuur je de blokart en scheer je over het strand.  Met de clinic 

kitebuggy lig je achterover op drie wielen, dicht bij de grond de juiste koers van je vlieger te 

bepalen. Voor welke stoere strandclinic kies jij? Meedoen kan vanaf 1.25 meter.  
 

Wanneer  maandag t/m vrijdag van 11:00 tot 13:00  

   en 14:00 tot 16:00 uur 

Aanmelden  bij de receptie  

Kosten   €35,-  p.p. per activiteit 

Activiteiten programma 



Hoogteparcours bij Zeeland Buitenland  

Klim in de toren naar 10 meter hoogte en stap vandaar uit op de vele hindernissen!            

Balancerend over staalkabels, stappend van balk naar balk, elke hindernis is een uitdaging 

op zich! Durf jij het aan? Vanaf 1.20 meter of 8 jaar  
 

Wanneer  17 juli, 31 juli,14 augustus en 28 augustus 

   van 12:00 tot 13:30 uur  

Aanmelden bij de receptie, min. 1 dag vooraf  

Kosten   € 10,00 p.p.  

Zwerftocht bij Zeeland Buitenland 

Maak de zwerftocht van eiland naar eiland. 12 oversteken via diverse hindernissen dagen je 

uit om droog aan de overkant te komen. Gaat jou dit lukken? De hindernissen zijn op diverse       

niveaus te nemen, dus iedereen kan mee! 
 

Wanneer   10 juli, 24 juli,  7 augustus en 21 augustus  

   Van 12:00 tot 13:30 uur  

Aanmelden bij de receptie, min. 1 dag vooraf 

Kosten   € 10,00 p.p. 

Klimmen op de klimwand bij Zeeland Buitenland 

De klimtoren is tussen de 8 en 12 meter hoog en heeft diverse routes van verschillende  

moeilijkheid. Het klimmen mag al vanaf 6 jaar, als je dit durft!  
 

Wanneer  13 juli, 27 juli, 10 augustus en 24 augustus  

   van 12:00 tot 13:30 uur 

Aanmelden bij de receptie, min. 1 dag vooraf 

Kosten   € 10,00 p.p.  



Introductieduik in het zwembad 

Heb jij altijd al eens echt willen leren duiken? Met echte duikflessen, flippers aan en een masker op leer 

jij in het zwembad alles, zodat jij er klaar voor bent om het open water in te gaan!  

Meedoen kan vanaf 10 jaar.  
 

Wanneer  10, 17, 24, 31 juli en 7, 14, 21 augustus  

   van 20:00 uur tot ca. 21:00 uur 

Aanmelden bij de receptie   

Kosten  € 10,- p.p.          

Honden sup/surf les 

De kwispelgrage surf assistent van Surfschool Surf Karavaan heet viervoeters die dol zijn op 

water dan ook van harte welkom om samen met hun baasjes mee te doen met deze bijzondere 

ervaring.  
 

Wanneer  28 juli en 4, 11 augustus van 10:30 tot 12:00 uur 

Aanmelden  bij de receptie 

Kosten  € 37,50 

 

  

Klimbos Zeeuwse Helden  

Ga het avontuur aan in het grootste bos van Zeeland! Er zijn maar liefst zes verschillende parcoursen 

in het klimbos, voor zowel jong als oud. Hoog boven de grond van boom tot boom beleef je een spannend 

dagje uit! Mee doen kan vanaf 8 jaar en een lengte van 1.20 meter.  
 

Wanneer  11, 18 en 25 juli van 11.30 tot ca. 14.00 uur  

Aanmelden bij de receptie   

Kosten  € 17,50 per volwassenen en € 12,50 per kind   

 

  



Memobord maken 
Ga aan de slag met verschillende stofjes, lintjes, knopen, haakjes, knijpers en andere leuke frutsels en 

maak je eigen memobord voor de keuken, kamer of kinderkamer. Leuk om al je belangrijke notities, 

mooie foto´s of grappige kaarten tussen te bewaren. Leuk voor jezelf of om weg te geven! 

Wanneer  14 juli en 18 augustus om 19:30 uur  

Aanmelden bij de receptie, min. 3 dagen vooraf  

Kosten  € 15,- p.p.         

 

  

Pimp een pallet  

Maak van een standaard pallet een prachtig wandbord! Gebruik hiervoor de hipste kleuren 

krijtverf, de meest eenvoudige verftechnieken, diverse haakjes en timmer 

er eventueel een bakje aan voor je losse spulletjes die je altijd kwijt bent…  
 

Wanneer  21 juli en 25 augustus om 19:30 uur 

Aanmelden  bij de receptie, min. 3 dagen vooraf  

Kosten  € 15,- p.p.          

 

Schelpenschilderij maken 

Kies je schilderijlijst en ga aan de slag met de verschillende schelpenvormen van het    

Zeeuwse strand.  Maak hier je persoonlijke creatie van zodat je nog lang na kan genieten 

van die heerlijke strandsfeer! 
 

Wanneer  28 juli om 19.30 uur  

Aanmelden bij de receptie, min. 3 dagen vooraf  

Kosten   € 15,- p.p.  

 

 



Schelpenspiegel  
Maak je eigen spiegellijst met schelpen, een leuke herinnering aan je vakantie! Mooie details zoals      

zeesterren, touw, drijfhout en pareltjes maken elk ontwerp uniek! Leuk voor in 

je vakantiehuis, om mee naar huis te nemen of cadeau te geven.  
 

Wanneer  14 juli en 18 augustus om 19:30 uur  

Aanmelden bij de receptie, min. 3 dagen vooraf  

Kosten  € 15,- p.p.         

 

  

Schelpenmobiel  

Wat vind je van deze schelpen mobiel? De schelpjes deinen zachtjes heen en weer in de wind. Schelpen, 

stoer touw, zeesterren, parels en drijfhout maken van jouw unieke mobiel een 

echte blikvanger!  

Wanneer  21 juli en 25 augustus om 19:30 uur 

Aanmelden bij de receptie, min. 3 dagen vooraf  

Kosten  € 15,- p.p.          

 



 

 Heerlijke ontspannen familie foto’s!  

Nu u toch op vakantie bent op deze prachtige locatie is het een mooie gelegenheid om met de familie 

op de foto te gaan. Dick van der Veer Fotografie biedt een professionele fotoshoot aan van ongeveer 

een uur. Nu te boeken bij de receptie van Strandpark De Zeeuwse Kust. 

Wanneer  op afspraak    

Aanmelden  Aanmelden bij de receptie via afspraak 

Kosten   € 150,00 incl. een mooie selectie digitale foto’s  

 

 

 

 

  Foto  



Luchtkussendorp XL 

4 luchtkussens waar je lekker op kan springen en spelen. Wie wil dat nou niet? Kom spelen en       

springen in dit Luchtkussendorp. 

 

Wanneer    15 juli van 19:00 tot 21:30 uur  

Aanmelden niet nodig  

Kosten      gratis 

Archery Tag 

De trend op spelgebied van dit moment! Het is een competitief spel voor jong en oud, waarbij je          

boogschieten en trefbal combineert. Door de zachte pijlen en maskers is het bovendien heel veilig. Op een 

speelveld met obstakels speel je in 2 teams van ca. 6 personen tegen elkaar. Je probeert het doel te raken 

of je tegenstanders.  

Wanneer  12 juli van 19:00 tot 21:30 uur  

   28 augustus van 18:30 tot 21:00 uur  

Aanmelden niet nodig  

Kosten   gratis  

 

Wipe out 

Wie durft deze SUPER obstakelbaan van ruim 46 meter aan? Vol obstakels, kruipgaten, glijbanen en 

een basejump is dit een van de grootste stormbanen van Nederland.  

Wanneer    8 juli van 19:00 tot 21:00 uur 

Aanmelden niet nodig  

Kosten   gratis  



Lasergamen 

Een activiteit die het bij zowel jonge als oudere gasten altijd goed doet! Een pakket aan obstakels,       

wapens en attributen veranderen uw bos of veld om tot een gezellig strijdtoneel. Omdat niet iedereen     

tegelijk kan spelen, nemen we ook een luchtkussen mee, waarop de wachtende kinderen zich kunnen        

vermaken!  

Wanneer  19 juli van 19:30 tot 22:00 uur 

      9 augustus van 19:00 tot 21:30 uur 

      19 augustus van 18:30 tot 21:00 uur 

Aanmelden niet nodig   

Kosten          gratis 

Extreme Battles 

Door het grote succes van stoere en uitdagende luchtkussens hebben we deze activiteit samengesteld. 

Vier stoere grote luchtkussens! Wie gaat ze trotseren?  
 

Wanneer      22 juli van 19:00 tot 21:30 uur 

Aanmelden niet nodig   

Kosten           gratis  

 

Color Run  

Loop je mee in deze kleurige race? Trek een wit T-shirt aan  en doe je bril op en loop de Colorrun. Aan het 

einde mag je over het luchtkussen het water in!  

 

Wanneer      26 juli om 19:00 uur  

Aanmelden bij het animatieteam   

Kosten       gratis 

 



Piraten Storm en Strijd festijn 

De Super Piraten Speelboot: 15x10 meter, capaciteit voor meer dan veertig kinderen tegelijkertijd en    

kanonnen waarmee je balletjes kan schieten, maken dit luchtkussen uniek in Europa! Voeg daar een 

Mega Obstakelbaan, een springkussen, drie piraten, ondersteunende muziek aan toe en je hebt een   

geweldig evenement!  

 

Wanneer  29 juli van 19:00 tot 21:30 uur  

   30 augustus van 18:30 tot 21:00 uur  

Aanmelden niet nodig   

Kosten   gratis  

Krachtpatser spektakel 

Tijdens deze stoere activiteit kan iedereen zijn spierballen laten zien! Werk je tegenstander van het       

gladiatorenkussen, bedwing de ander tijdens het sumoworstelen, probeer je tegenstander van het blok af 

te gooien tijdens 'Swing him Off' en vlieg over de stormbaan!  

 

Wanneer  5 augustus van 19:00 tot 21:30 uur  

Aanmelden niet nodig  

Kosten  gratis  

 

Spetterstad 

Waterattracties blijven populair. Tobbedansen, levend sjoelen en een nieuwe buikschuifbaan maken     

samen een Spetterstad! Een sfeervolle activiteit waarbij het hele park zorgeloos kan spetteren!  
 

Wanneer  12 augustus van 19:00 tot 21:30 uur 

   23 augustus van 18:30 tot 21:00 uur  

Aanmelden niet nodig  

Kosten   gratis  

 



Zeskamp 

Lekker strijden tegen elkaar tijdens het zeskamp! Geef je per team op of individueel. Zes spectaculaire 

onderdelen! Wie gaat er uiteindelijk met de winst vandoor? Geef je snel op bij het animatieteam.  

 

Wanneer  16 augustus van 19:00 tot 21:30 uur   

Aanmelden niet nodig  

Kosten   gratis  

 

Speel & spring spektakel (verjaardag Wizzl)  

Vandaag vieren we de verjaardag van Wizzl! Jij komt toch ook? We gaan Wizzl verrassen en jij mag 

lekker komen spelen en springen! 

Wanneer  1 augustus van  19.00 tot 21.30 uur 

Aanmelden niet nodig  

Kosten   gratis  
 

 

Optreden Thom van der Kooij 

Ook dit jaar hebben wij live muziek van Thom van der Kooij! Met zijn gitaar komt hij heer-

lijke liedjes voor jullie spelen. Reserveer een tafeltje in het restaurant en genieten mee met 

een prachtig optreden van Thom van der Kooij.  
 

Wanneer  23 juli en 20 augustus van 17:00 tot 18:30 uur 

Aanmelden een tafel reserveren is raadzaam 

Kosten  gratis      

 

  

 

 


