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0 t/m 3 
jaar  

Kijk snel bij welke 
leeftijdsgroep jij hoort 
en blader door voor de 

activiteiten speciaal 
voor jou! 

4 t/m 6 
jaar  

7 t/m 10 
jaar  

11 t/m 16 
jaar  

Vanaf 18 
jaar  



Konijnen: 0 – 3 jaar 

 
 

10:00 uur – 10:30 uur   Voorlezen  
Luister jij mee naar het verhaal van vandaag?  
Locatie: Restaurant  
 
10:30 uur – 11:15 uur   Kliedertijd  
Kliederen en knutselen, het kan allemaal! Doe jij 
gezellig met ons mee? 
Locatie: Restaurant  
 
15:00 uur – 16:00 uur   Dierenbezoek   
We bezoeken twee dieren op ons park en nemen iets 
lekkers mee.  
Verzamelen: Receptie – Trek dichte schoenen aan  
 
 

Bevers: 4 – 6 jaar  
 
 
10:30 uur – 11:15 uur  Knutseltijd   
Knutsel jij vandaag gezellig met ons mee?   
Locatie: Feestzaal  
 
14:00 uur – 15:00 uur  
 Bladerspeurtocht   
We gaan naar buiten en volgen de bladeren, zij 
leiden ons naar echte herfstspellen.    
Verzamelen: Feestzaal   
 
15:00 uur – 16:00 uur   Dierenbezoek   
We bezoeken twee dieren op ons park en nemen 
iets lekkers mee.  
Verzamelen: Receptie – Trek dichte schoenen aan  
 

Eekhoorns: 7 – 10 jaar  

 
 

10:30 uur – 11:15 uur  Knutseltijd   
Knutsel jij vandaag gezellig met ons mee?   
Locatie: Feestzaal  
 
11:30 uur – 12:15 uur   Voetballen   
Trek je sportoutfit aan en speel met ons mee.    
Verzamelen: Speelschuur  
 
14:00 uur – 15:00 uur   Bladerspeurtocht   
We gaan naar buiten en volgen de bladeren, zij 
leiden ons naar echte herfstspellen.    
Verzamelen: Feestzaal   
 
15:15 uur – 16:00 uur   Hockeyen   
Trek je sportoutfit aan en speel met ons mee.  
Verzamelen: Speelschuur  
 
 
 

Herten: 11 – 16 jaar  
 
 
 
11:30 uur – 12:15 uur   Voetballen   
Trek je sportoutfit aan en speel met ons mee.    
Verzamelen: Speelschuur  
 
15:15 uur – 16:00 uur   Hockeyen   
Trek je sportoutfit aan en speel met ons mee.  
Verzamelen: Speelschuur  
 

Wil jij een activiteit doen en staat deze niet bij de herten? 
Vraag dan aan het animatieteam of de activiteit ook leuk is voor jou! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zaterdag 10 november 



Konijnen: 0 – 3 jaar 

 
 

10:00 uur – 10:30 uur   Voorlezen  
Luister jij mee naar het verhaal van vandaag?  
Locatie: Restaurant  
 
16:15 uur – 17:00 uur   Schminken   
Weet jij al wat je wil worden?  
Locatie: Restaurant  
 

18:30 uur – 19:15 uur  lampionnenoptocht   
We gaan de wintertijd vieren met een gezellige 
lampionnenoptocht! Voor €3,- heb je al een complete lampion incl. 
stokje. Heb jij vanochtend bij ons geknutseld? Neem dan je eigen 
lampion mee! We lopen een ronde op het park, kleed je warm aan. 
We sluiten af met warme chocomel of ranja bij een gezellig 
vuurtje. Loop jij gezellig mee?  
Verzamelen: receptie  

 
 

Bevers: 4 – 6 jaar  
 
 
10:30 uur – 11:15 uur        Knutseltijd: 
lampion   
De klok is een uur achteruit en dat betekent dat 
het eerder donker wordt. Vanavond gaan we een 
gezellige lampionnenoptocht lopen om de 
wintertijd te vieren! Wil jij gezellig meelopen? Dat 
mag! Vandaag bij het knutselen heb je de 
mogelijkheid om jouw eigen lampion te 
knutselen en te versieren. Die kun je vanavond 
dan meenemen naar de lampionnenoptocht.    
Locatie: Feestzaal - € 2,- per lampion, je ontvangt 
het stokje erbij.  
 
14:00 uur – 15:00 uur   Herfstspellen   
We blijven lekker binnen en spelen leuke 
herfstspellen.  
Locatie: Feestzaal 
 
16:15 uur – 17:00 uur   Schminken   
Weet jij al wat je wil worden?  
Locatie: Restaurant  
 

18:30 uur – 19:15 uur  lampionnenoptocht 
We gaan de wintertijd vieren met een gezellige 
lampionnenoptocht! Voor €3,- heb je al een complete 
lampion incl. stokje. Heb jij vanochtend bij ons geknutseld? 
Neem dan je eigen lampion mee! We lopen een ronde op het 
park, kleed je warm aan. We sluiten af met warme chocomel 
of ranja bij een gezellig vuurtje. Loop jij gezellig mee?  
Verzamelen: receptie  

Eekhoorns: 7 – 10 jaar  
 
 

10:30 uur – 11:15 uur        Knutseltijd: lampion   
De klok is een uur achteruit en dat betekent dat het 
eerder donker wordt. Vanavond gaan we een 
gezellige lampionnenoptocht lopen om de wintertijd 
te vieren! Wil jij gezellig meelopen? Dat mag! 
Vandaag bij het knutselen heb je de mogelijkheid om 
jouw eigen lampion te knutselen en te versieren. Die 
kun je vanavond dan meenemen naar de 
lampionnenoptocht.    
Locatie: Feestzaal - € 2,- per lampion, je ontvangt het 
stokje erbij.  
 
16:15 uur – 17:00 uur   Schminken   
Weet jij al wat je wil worden?  
Locatie: Restaurant  
 

18:30 uur – 19:15 uur  lampionnenoptocht   
We gaan de wintertijd vieren met een gezellige 
lampionnenoptocht! Voor €3,- heb je al een complete lampion 
incl. stokje. Heb jij vanochtend bij ons geknutseld? Neem dan je 
eigen lampion mee! We lopen een ronde op het park, kleed je 
warm aan. We sluiten af met warme chocomel of ranja bij een 
gezellig vuurtje. Loop jij gezellig mee?  
Verzamelen: receptie  

 
 

Sint-Maarten vieren we met een lampionnenoptocht!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 11 november 


