
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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  
 
16:30 uur – 17:15 uur   Schminken    
Het is tijd voor de schminkkar! Weet jij al wat je wil worden?  
Locatie: Restaurant  
 
18:30 uur – 19:00 uur   Herfstdisco   
We sluiten de dag af met een vrolijke herfstdisco vol swingen, zingen een 

dansen.    
Locatie: Feestzaal  

 
 

Bevers: 4 – 6 jaar  
 
 
10:30 uur – 11:15 uur   Knutseltijd: Paddenstoel  
Knutsel jij vandaag gezellig met ons mee?  

Locatie: Feestzaal  
 
14:00 uur – 15:00 uur   Bladerspeurtocht   
We volgen de bladeren, die leiden ons door een route vol met 
echte herfstspellen. Doe jij gezellig mee? Trek wel je jas aan, we 
gaan naar buiten toe.  Verzamelen: Feestzaal – Trek een jas aan, 
we gaan naar buiten toe.   

 
16:30 uur – 17:15 uur   Schminken    
Het is tijd voor de schminkkar! Weet jij al wat je wil worden?  
Locatie: Restaurant  
 
18:30 uur – 19:00 uur   Herfstdisco   
We sluiten de dag af met een vrolijke herfstdisco vol swingen, 
zingen een dansen.    

Locatie: Feestzaal  
 

Eekhoorns: 7 – 10 jaar  

 
 

10:30 uur – 11:15 uur   Knutseltijd: Paddenstoel   
Knutsel jij vandaag gezellig met ons mee?   

Locatie: Feestzaal  
 
11:30 uur – 12:15 uur   Postbodespel   
De postbode is in de war en bezorgt de post op het verkeerde adres. 

Helpen jullie mee?      
Verzamelen: Speelschuur  
 
14:00 uur – 15:00 uur   30 seconds  
Rennen en raden van woorden. Welk team is als eerste bij het einde?  
Locatie: Feestzaal – Trek dichte schoenen aan, we gaan het bos in.  

 
15:15 uur – 16:00 uur   Volleyballen   
Trek je sportoutfit aan en speel met ons mee.  
Verzamelen: Speelschuur  
 
16:30 uur – 17:15 uur   Schminken    
Het is tijd voor de schminkkar! Weet jij al wat je wil worden?  
Locatie: Restaurant  
 
18:30 uur – 19:00 uur   Herfstdisco   
We sluiten de dag af met een vrolijke herfstdisco vol swingen, zingen 

een dansen.    

Locatie: Feestzaal  

 
 

Herten: 11 – 16 jaar  

 
11:30 uur – 12:15 uur   Postbodespel   
De postbode is in de war en bezorgt de post op het verkeerde 

adres. Helpen jullie mee?      
Verzamelen: Speelschuur  
 
14:00 uur – 15:00 uur   30 seconds  
Rennen en raden van woorden. Welk team is als eerste bij het 
einde?  
Locatie: Feestzaal – Trek dichte schoenen aan, we gaan het bos 
in.  

 
15:15 uur – 16:00 uur   Volleyballen   
Trek je sportoutfit aan en speel met ons mee.  
Verzamelen: Speelschuur  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vrijdag 26 oktober 



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  

 
16:30 uur – 17:15 uur   Dierenbezoek   
We bezoeken twee dieren op ons park en nemen iets lekkers mee.  

Verzamelen: Receptie – Trek dichte schoenen aan  

 
18:30 uur – 19:00 uur   Herfstdisco   
We sluiten de dag af met een vrolijke herfstdisco vol swingen, 
zingen een dansen.    

Locatie: Feestzaal  

 
 

Bevers: 4 – 6 jaar  
 
 
10:30 uur – 11:15 uur   Knutseltijd: Egel  
Knutsel jij vandaag gezellig met ons mee?   
Locatie: Feestzaal  
 
14:00 uur – 15:00 uur   Kabouterpad  
De leukste tocht van het kabouterbos. Loop jij gezellig mee?  

Verzamelen: Receptieplein – vergeet je jas niet, we gaan naar buiten!  
 
16:30 uur – 17:15 uur   Dierenbezoek    
We bezoeken twee dieren op ons park en nemen iets lekkers mee.   
Verzamelen: Receptie - Trek dichte schoenen aan  
 
18:30 uur – 19:00 uur   Herfstdisco   
We sluiten de dag af met een vrolijke herfstdisco vol swingen, zingen 
een dansen.    

Locatie: Feestzaal  

Eekhoorns: 7 – 10 jaar  

 
 

10:30 uur – 11:15 uur   Knutseltijd: Egel  
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   Eikelspel  
Een leuk en spannend bosspel, helemaal in het thema herfst. Doe jij mee? 

Locatie: Feestzaal – Vergeet geen jas want we gaan het bos in.  
 
15:15 uur – 16:00 uur   Hockeyen   
Trek je sportoutfit aan en speel met ons mee.  

Verzamelen: Speelschuur  
 
16:30 uur – 17:15 uur   Dierenbezoek    
We bezoeken twee dieren op ons park en nemen iets lekkers mee.   
Verzamelen: Receptie - Trek dichte schoenen aan  

 
18:30 uur – 19:00 uur   Herfstdisco   
We sluiten de dag af met een vrolijke herfstdisco vol swingen, zingen een 
dansen.    
Locatie: Feestzaal  

 
 

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  

 
20:00 uur – 21:00 uur   Weerwolven van Wakkerdam    
Wakkerdam gaat slapen en maakt zich op voor dit spannende spel. 
Wordt jou kaarsje als eerste uitgeblazen?     
Verzamelen: Speelschuur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zaterdag 27 oktober 



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   

 
 

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 
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.  
 
11:30 uur – 12:15 uur   Handbal   
Trek je sportoutfit aan en speel met ons mee.    

Verzamelen: Speelschuur  
 
16:15 uur – 17:00 uur   Schminken   
Weet jij al wat je wil worden?  

Locatie: Restaurant  

 

18:30 uur – 19:15 uur  lampionnenoptocht  

 
 

Herten: 11 – 16 jaar  

 
11:30 uur – 12:15 uur   Handbal     
Trek je sportoutfit aan en speel met ons mee.    
Verzamelen: Speelschuur  
 

Wil jij ok meelopen met de lampionnentocht?  
Dan ben je natuurlijk van harte welkom! 

 

 
 

Wintertijd: vanavond lampionnenoptocht!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zondag 28 oktober 



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  

 
16:30 uur – 17:15 uur   Dierenbezoek   
We bezoeken twee dieren op ons park en nemen iets lekkers mee.  
Verzamelen: Receptie – Trek dichte schoenen aan  
 
18:30 uur – 19:00 uur   Herfstdisco   
We sluiten de dag af met een vrolijke herfstdisco vol swingen, zingen een 
dansen.    

Locatie: Feestzaal  

 
 

Bevers: 4 – 6 jaar  
 
 
10:30 uur – 11:15 uur   Knutseltijd: Vleermuis   
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   
 
16:30 uur – 17:15 uur   Dierenbezoek   
We bezoeken twee dieren op ons park en nemen iets lekkers mee.  
Verzamelen: Receptie – Trek dichte schoenen aan  

 
18:30 uur – 19:00 uur   Herfstdisco   
We sluiten de dag af met een vrolijke herfstdisco vol swingen, 
zingen een dansen.    
Locatie: Feestzaal  
 

Eekhoorns: 7 – 10 jaar  

 
 

10:30 uur – 11:15 uur   Knutseltijd: Vleermuis   
Knutsel jij vandaag gezellig met ons mee?   
Locatie: Feestzaal  
 
11:30 uur – 12:15 uur   Tijgerhandel  
Douane tegen de smokkelaars. Wie wint het spel?  
Verzamelen: Speelschuur  
 
14:00 uur – 15:00 uur   Het grote trollenspel   
We gaan het bos in. Verzamelt jou team de meeste goudklompjes? 

Locatie: Feestzaal  
 
15:15 uur – 16:00 uur   Voetballen   
Trek je sportoutfit aan en speel met ons mee.  
Verzamelen: Speelschuur  
 
18:30 uur – 19:00 uur   Herfstdisco   
We sluiten de dag af met een vrolijke herfstdisco vol swingen, zingen 

een dansen.    
Locatie: Feestzaal  

 
 

Herten: 11 – 16 jaar  

 
11:30 uur – 12:15 uur   Tijgerhandel  
Douane tegen de smokkelaars. Wie wint het spel?  
Verzamelen: Speelschuur  
 
14:00 uur – 15:00 uur   Het grote trollenspel   
We gaan het bos in. Verzamelt jou team de meeste goudklompjes? 
Locatie: Feestzaal  
 
15:15 uur – 16:00 uur   Voetballen  
Trek je sportoutfit aan en speel met ons mee.  

Verzamelen: Speelschuur  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 29 oktober 


