
Aanpassingen door 
verscherpte Coronamaatregelen 

Door de afgekondigde lockdown, is het voor ons park helaas niet mogelijk om u 
het normale activiteiten en entertainmentprogramma te bieden. 

Ook heeft Avonturenboerderij Molenwaard op basis van de 
nieuwe maatregelen haar deuren moeten sluiten. Toch willen 
wij u als Vakantiepark Molenwaard een onvergetelijke vakantie 
bezorgen en hebben daarom voor u direct een alternatief 
programma samengesteld, om samen met uw (klein)
kinderen te beleven. Hierbij is rekening gehouden met de 
Coronamaatregelen en de gevolgen van de lockdown. 

Helaas is ook ons park deels overvallen door de snel aangekondigde lockdown. We hebben 
geprobeerd onze dienstverlening aan te passen om u toch een onvergetelijke vakantie te 
bezorgen. In deze brief vindt u uitleg over deze aanpassingen wat betreft entertainment 

en horeca. 

Ondanks dat u en wij hadden gehoopt om zonder beperkingen uw kerstvakantie te vieren, 
proberen wij er alles aan te doen om het heel bijzonder te maken! 

Team Vakantiepark Molenwaard 

Aangepast Programma



De activiteiten, die u alleen op tijdsslot en dus met een zeer beperkt aantal 
gasten kunt doen, zijn:

Schaatsen op een echte ijsbaan (maximaal 3 gezinnen per tijdsslot – duur 
maximaal 30 minuten) – in het Fien & Teun Winterdorp

Ponyrijden – de pony’s van Avonturenboerderij Molenwaard komen op bezoek 
bij het Vakantiepark

Ga tussen 11.00 en 17.00 uur op de foto met de Kerstman! 
(5 min per gezin) - De Kerstman is aanwezig in het restaurant

Fien en Teun fotomoment! Ga op dinsdag, woensdag, 
donderdag, zaterdag en zondag tussen 13.30 en 16.15 uur op 
de foto met de Fien en Teun! (5 min per gezin) – Fien en Teun 
zijn te vinden in het Winterdorp.

Ontmoet Fien en Teun terwijl ze dagelijks op meerdere momenten een rondje lopen over het 
vakantiepark!
Fien en Teun komen op dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag tussen 11:00 
en 12:00 uur langs je huisje met een leuk knutselpakket. Pak het uit en maak in je huisje met 
elkaar een leuke Fien en Teun knutsel.
Ga op de foto met de Kerstman, terwijl hij zijn ro-ho-ho-ho-nde maakt over het vakantiepark!
Je hebt een Polderpaspoort en bouwboekje gekregen. Probeer de antwoorden zo goed 
mogelijk in te vullen zodat jij een echte ‘ereburger’ wordt.
Op donderdag en zondag komen de Kersttwinkels tussen 15.00 uur en 17.00 uur bij jou huisje 
langs om al je antwoorden te bekijken. Daarna krijg je natuurlijk felicitaties en ontvang je een 
echte medaille, zodat jij ereburger wordt van Molenwaard.
Lichtjesfeest! Loop in de avond langs de 40 verlichte dieren en andere boerderijobjecten en 
ga op de foto met de silo met kerstmuts! 
Op het park is een Kerstballenspeurtocht die je samen met het gezin kan 
doen.
Op dinsdag t/m zaterdag kun je kijken bij het voeren van de dieren. Dit is 
om 08.30 uur bij de kinderboerderij.
Op maandag t/m zondag rijden Fien & Teun om 09.30 uur en om 16:45 
uur over het park met de paradewagen. Ze wensen je een hele goede 
morgen of zwaaien naar je om je alvast een goede nacht te wensen. 
Zwaai op gepaste afstand naar Fien & Teun. Bekijk dit vanaf het terras 
van je huisje of langs de weg op gepaste afstand van andere bezoekers. 
Het is helaas niet de bedoeling dat u erachteraan gaat lopen.
Overal op het park zijn speeltoestellen, speel er lekker op los! 
Bouw mee aan het vakantiepark! We zijn het park aan het uitbreiden en een nieuw deel aan 
het bouwen, we hebben zelfs twee kranen waarop jij zelf kan meehelpen met de bouw! 
Sjoelen! In je eigen huisje staat een Fien & Teun sjoelbak, waarmee je je eigen Fien & Teun 
familiesjoeltoernooi kunt houden.
Kijk naar Fien & Teun TV op kanaal 2 van je televisie 

Activiteiten

Overige activiteiten



Horeca & Winkel 

Wij wensen u een fijn, onvergetelijk en veilig 
verblijf toe op Vakantiepark Molenwaard

De winkel en ons cafetaria ‘De Kruidenier’ is geopend van 08.00 uur tot 20.00 uur. U 
kunt hier terecht voor boodschappen, broodjes, speelgoed en het afhalen van friet 
en snacks.

In ons restaurant ‘Gasterij Molenwaard’ hebben wij tussen 
08.00 en 19.30 uur een uitgebreid afhaalmenu. Zo geniet 
u in uw huisje toch nog van een heerlijk kopje koffie, luxe 
ontbijt, ambachtelijke lunch,  diner, friet en snacks of een 
overheerlijke borrelplank. We raden u aan, wanneer het iets te 
druk is in de Kruidenier, naar ons restaurant te gaan en daar 
uw eten te bestellen. 

Ook op het gebied van horeca hebben wij helaas aanpassingen moeten doen, 
echter zowel afhaal als bezorging proberen wij perfect voor u te verzorgen. 

Graag bezorgen wij tussen 08.00 en 19.30 uur uw ontbijt, lunch, diner of 
tussendoortje aan huis. Tijdens de kerstvakantie zal de Kerstman of een van 
zijn kersttwinkels langskomen bij uw huisje. U kunt hiervoor bellen met het 
nummer van Gasterij Molenwaard (0184-726 684).

Bij aankomst van uw verblijf ontvangt u de ‘restaurant, broodjes en 
cafetaria kaart’ om uw keuze vanuit uw accommodatie te kunnen maken! 

Het Fien & Teun ontbijt wordt bezorgd bij uw 
accommodatie tussen 08.00 uur en 09.00 uur. 
Het buffet in het restaurant komt daarmee helaas 
te vervallen. 

Leuke extra: bij elke bestelling of afhaalmaaltijd 
leveren we een kerstboekje, vol met leuke 
opdrachten voor de kinderen.

Afhaal 

Bezorgen


