
 

 

 

 

 
19.00 uur Familie herfsttocht 

Op een leuke manier het park verkennen? Er wordt overal goed gezocht, 
tijdens deze gezellige familie herfsttocht! 

Waar: start receptie 

 
Zaterdag 12 oktober 
  

09.00 uur - 13.00 uur   Witterzomerknaller - Gratis skelteren 

Vanochtend mag je een uur gratis skelteren! Maximaal 1 per persoon en 
opgave is gewenst, want vol = vol. 

Waar: receptie 

  
 

09.00 uur - 13.00 uur Witterzomerknaller - Avonturenpad 

Vandaag al klimmend en klauterend het avonturenpad lopen, dat is gezellig 
en leerzaam! Op de receptie kun je een route en verrassingszakje halen! 

Waar: receptie 
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Vrijdag 11 oktober 

Zaterdag 11 oktober 

Zondag 12 oktober 



 
 

 

 

 

 

15.30 uur Knutsel frutsel 

Hutsel de frutsel, kom jij vandaag ook voor een mooie herfst knutsel? 

Waar: Skik 

19.00 uur Oud-Hollandse spelletjes 

Lekker knus oud-Hollandse spelletjes spelen! Win jij bij het sjoelen? Of ben jij 
toch de ster in andere spellen? 

Waar: Skik. 

 

 
 

Witterzomerknaller - Zwemmen in de Bonte Wever 

Wanneer u vandaag uw kaartjes voor de Bonte Wever koopt bij de receptie 
kosten de kaartjes voor volwassenen slechts € 5,- en voor kinderen van 4 tot 

en met 12 jaar maar € 3,-. 

13.30 uur Handboogschieten (10+) 

Tijdens deze activiteit leer je de basistechniek van het boogschieten!  
Er zijn geen kosten maar we willen wel graag weten of je komt! Opgeven kan 

tot woensdag 12.00 uur op de receptie! 

Waar: de zwerfkei 

15.30 uur KUBB 

Gooien jullie de koning van het andere team omver? Dan zijn jullie de ster! 

Waar:  Jeu de boules baan 

Maandag 14 oktober 
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Dinsdag 15 oktober 



 

 

 

 

 
09.00 uur - 13.00 uur   Witterzomerknaller - Midget-putt spelen 

Vandaag gezellig met het hele gezin midgetputten, Leuk! Sticks zijn af te 
halen op de receptie. 

 

 

 

10.30 uur Knutsel frutsel 

Vanochtend maken we een lampion! Vanavond lopen we er mee! Kom je 
ook? Het wordt erg gezellig! 

Waar: Skik 

19.00 uur Lampionnen tocht! 

We zingen en maken lol! We lopen een tocht met onze lampion! Wandel je 
gezellig mee? 

Waar: receptie 

 

 

 

Woensdag 16 oktober 

09.00 uur - 13.00 uur   Witterzomerknaller - Midget-putt spelen 

Vandaag gezellig met het hele gezin midgetputten, Leuk! Sticks zijn af te 
halen op de receptie. 
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Woensdag 16 oktober 



 

 

 

 

 

 

10.30 uur Knutsel frutsel 

Vanochtend maken we een lampion! Vanavond lopen we er mee! Kom je 
ook? Het wordt erg gezellig! 

Waar: Skik 

19.00 uur Lampionnen tocht! 

We zingen en maken lol! We lopen een tocht met onze lampion! Wandel je 
gezellig mee? 

Waar: receptie 

 

 

 

Vrijdag 18 oktober 2019 

19.00 uur Dolle pret met Marshmallows 

Wat een gezelschap hebben wij hier, samen maken wij onder het genot van 
marshmallows bij de vuurkorf veel plezier! 

Waar: Skik 

 

 

 

15.30 uur Knutsel Frutsel                                                                                                                                                                                  

 Vandaag gaan we van herfstbladeren iets moois maken, ben jij ook van de 
partij? 

Waar: Skik 
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11.00 uur - 13.00 uur Witterzomerknaller - Klootschieten                                                                                                                      

Gezellig met de hele familie klootschieten. Wie krijgt in zo min mogelijk 
worpen de kloot over het terrein? Deelname is gratis. 

Waar: receptie 

 

 

 

15.30 uur Knutsel frutsel                                                                                                                                                                                   

Hutsel de frutsel, kom jij vandaag ook voor een mooie herfst knutsel? 

 Waar: Skik 

19.00 uur Oud-Hollandse spelletjes                                                                                                                                                                

Lekker knus oud-Hollandse spelletjes spelen! Win jij bij het sjoelen? Of ben jij 
toch de ster in andere spellen? 

Waar: Skik 

 

 

 

Witterzomerknaller - Zwemmen in de Bonte Wever 

Wanneer u vandaag uw kaartjes voor de Bonte Wever koopt bij de receptie 
kosten de kaartjes voor volwassenen slechts € 5,- en voor kinderen van 4 tot 

en met 12 jaar maar € 3,-. 

 

 

 

Zondag 20 oktober 
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13.30 uur Handboogschieten (10+)                                                                                                                                                     

Tijdens deze activiteit leer je de basistechniek van het boogschieten!  

Er zijn geen kosten maar we willen wel graag weten of je komt! Opgeven kan 
tot woensdag 12.00 uur op de receptie! 

 Waar: De Zwerfkei 

15.30 uur KUBB                                                                                                                                                                       

Gooien jullie de koning van het andere team omver? Dan zijn jullie de ster! 

Waar: Jeu de boules baan 

 

 

 

09.00 uur - 13.00 uur   Witterzomerknaller - Midget-putt spelen 

Vandaag gezellig met het hele gezin midgetputten, Leuk! Sticks zijn af te 
halen op de receptie. 

 

 

 

10.30 uur Knutsel frutsel                                                                                                                                                                                   

Vanochtend maken we een lampion! Vanavond lopen we er mee! Kom je 
ook? Het wordt erg gezellig! 

Waar: Skik 

19.00 uur Lampionnen tocht!                                                                                                                                                            

We zingen en maken lol! We lopen een tocht met onze lampion! Wandel je 
gezellig mee? 

Waar: start receptie 
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19.00 uur Familie herfsttocht                                                                                                                                                            

Op een leuke manier het park verkennen? Er wordt overal goed gezocht, 
tijdens deze gezellige familie herfsttocht! 

Waar: start receptie 

 

 

 

09.00 uur - 13.00 uur   Witterzomerknaller - Gratis skelteren                                                                                                                

Vanochtend mag je een uur gratis skelteren! Maximaal 1 per persoon en 
opgave is gewenst, want vol = vol. 

Waar: receptie 

                                                                                                                   

 

 

09.00 uur - 13.00 uur Witterzomerknaller - Avonturenpad  

Vandaag al klimmend en klauterend het avonturenpad lopen, dat is gezellig 
en leerzaam! Op de receptie kun je een route en verrassingszakje halen! 

Waar: receptie 
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