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Zondag 24 oktober
VLEERMUISSLINGER MAKENKidsclub | 10:00 - 11:00 uur  4 - 12 jaar | GratisKom je eigen vleermuizenslinger  maken! Durf jij hem op te hangen?

GIGAGRIEZELKOEKJES BAKKENKidsclub | 13:30 - 14:30 uur  4 - 12 jaar | €2,50 p.p.Hoe zouden spookkoekjes of  heksenvingers nou smaken…?
MONSTERBOWLENBowlingbaan | 13:45 - 15:45 uur  6 - 12 jaar | GratisGooi de kegels om en verdien na elke gooibeurt het volgende  stukje van jouw monster.  Let op: Tijden zijn opgedeeld op leeftijd.

Zaterdag 23 oktober

LAMPION KNUTSELEN
Kidsclub | 10:00 - 11:00 uur  

4 - 12 jaar | €2,- p.p.

We gaan een lampion maken voor  

Trick or Treat vanavond! Knutsel je mee?

HALLOWEEN SPEKTAKEL

Kidsclub | 13:00 - 17:00 uur  

4 - 12 jaar | Gratis 

Maak er een griezelige middag van 

met de familie De Rillingen!

PIM POMPOEN
Kidsclub | 15:00-16:00 uur  

4-12 jaar | €2,50 p.p. 

Pim Pompoen komt langs en maakt 

met jou de griezeligste en leukste 

pompoen van het hele park.

TRICK OR TREAT
Kidsclub | 18:30 - 20:00 uur  

4 - 12 jaar | Gratis

Ga met jouw eigen lampion  

mee met een wandeling over het  

park op zoek naar iets lekkers.

SP(R)OOKTOCHT
Top secret | 21:30 - 00:30 uur  

10+ jaar | Gratis

Er was eens een sprookjesdorp... Wat 

zou er zich nou toch afspelen? Durf jij 

het aan om een kijkje te nemen?
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€25,- p.p. €8, 50 p.p.

RESERVEER JOUW  
HALLOWEENMENU HIER

VOORGERECHT
Horrormix 

Mini carpaccio, bloederige kippenpootjes 
 en pompoensoepje

Hoofdgerecht
Gevulde Halloween paprika  

of

Tongrolletjes 
of

Enge ribbetjes

DESSERT
Spinnen crème brûlée

VOORGERECHT
Vampierensoep  

Tomatensoep met een vampierenbitje

Hoofdgerecht
Afgehakte vingerpasta 

Spaghetti met knakworsten en bloedrode tomatensaus

DESSERT
Spookijs

facebook.com/
boshoekwesternplaza

Voor de kids4 t/m 11 jaar

Halloweenmenu

€27, 95

Lekker doorgriezelen?LAAT DE TRICK AND TREAT  BORRELBOX BEZORGEN!TE BESTELLEN VIA DE BOSHOEK APP OF 
WHATSAPP VAN 22 T/M 24 OKTOBER


