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zaterdag 17 okt.

Welkom bij Recreatiepark De Boshoek De Rillingen. 
Het is schriktober en familie de Rillingen heeft dit 
weekend De Boshoek overgenomen. Het animatieteam 
maakt er een feest van met Pink en Kalabas de Rillingen.
 
Eng? Nee hoor, familie de Rillingen is juist zeer gastvrij 
en samen met de medewerkers van De Boshoek 
maken ze er een spooktaculair weekend van (behalve 
zaterdagavond om 22.00 uur op het er-WAS-eens-een-
Hertenveld, dat wordt wél sp(r)ookachtig eng). 

Trick or Treat lampion maken
10.00 - 11.00 uur      Kidsclub            3-12 jaar
We gaan een mooie lampion maken, zodat het ‘s avonds 
minder donker is. En vanavond kan je deze bij Trick or 
Treat al gelijk uitproberen, dat is handig!  
Schrijf je in op www. deboshoek.nl/animatieprogramma

Kampvuur
13.30 uur      Kidsclub             4-12 jaar
Griezelig gezelligheid met wat lekkers en 
shiny Halloween tattoo’s!

Halloween show
15.00 - 16.00 uur       Kidsclub                   4-12 jaar
Een geweldige goochelshow met spanning en 
sensatie: die je niet mag missen, vooral niet als je 
vanavond meedoet met Trick or Treat. Tijdens de show 
komt er iets tevoorschijn wat je vanavond nodig hebt!

Trick of Treat  
19.00 uur           Western Plaza          4-99 jaar
Kom naar de Kidsclub, vanuit daar beginnen we aan onze 
Trick or Treat voor Halloween. Neem je lampion mee, dan 
krijg je van ons een lichtje, zodat je goed kan zien waar 
we naar toe gaan. We gaan samen tijdens een gezellige 
wandeling over het park op zoek naar iets lekkers. Kom jij 
ook? Kinderen jonger dan 5 jaar graag met begeleiding.

17 en 18 17 en 18     oktober    oktober
Sp(r)ooktocht
22.00 uur      Kidsclub               12-99 jaar 
De sprookjesfiguren van het Sprookjesbos vieren vakantie 
op De Boshoek. De Heks was na incheck al klaar met 
deze vakantie. Want “spiegeltje, spiegeltje aan de wand…” 
zij was niet meer het mooiste van vakantieland. 
Daarom heeft zijRoodkapje, Sneeuwwitje, de prins en alle 
andere sprookjesgasten vergiftigd. Als zombies verblijven 
ze in hun tent, weigerend om hun vakantie op te geven.
Maar… het “spiegeltje, spiegeltje aan de wand” houd niet 
op: “de gasten van De Boshoek zijn vele malen mooier 
dan u”.  
De Heks is in alle staten en klaar om te vernietigen. Ze 
nodigt jou uit voor een welkomstdrankje… 
Ben jij er klaar voor?

Schrijf je in op www.deboshoek.nl/animatieprogramma, 
dit kan tot 17 oktober 16.00 uur. Je kunt een tijd 
kiezen tussen 22.00-00.30 uur, let wel op want vol is vol.

Spook knutselen
10.00 - 11.00 uur       Kidsclub  3-12 jaar
Een enge, lieve, grappige of spannende spook? Wij 
hebben alles klaar liggen voor jouw eigen super spook.

De Boshoek bakt: griezel koekjes
13.30 - 14.30 uur       Kidsclub  4-12 jaar
Spookjes of heksenvingers met een griezelige lekkere 
nagel? Het kan allemaal! Schrijf je in op 
www.deboshoek.nl/animatieprogramma,  dit kan tot 
18 oktober om 12.00 uur. Dit kost € 2,50 p.p.

Monster bowlen
14.00 - 14.45 uur         BedRock Bowling       9-12 jaar
Bowlen, maar dan net even iets anders. Gooi de kegels 
om en verdien na elke gooibeurt het volgende stukje van 
jouw monster. Monsterlijk leuk! Zorg dat je er om 13.45 
uur bent. 
Schrijf je in op www.deboshoek.nl/animatieprogramma 
dit kan tot 18 oktober om 13.00 uur.

Monster bowlen
15.15 - 16.00 uur       BedRock Bowling   6-8 jaar
Bowlen, maar dan net even iets anders. Gooi de kegels 
om en verdien na elke gooibeurt het volgende stukje van 
jouw monster. Monsterlijk leuk! Zorg dat je er om 15.00 
uur bent. 
Schrijf je in op www.deboshoek.nl/animatieprogramma 
dit kan tot 18 oktober 14.00 uur.

MiniDisco
17.00 uur       Kidsclub   3-12 jaar
Lekker springen en dansen op jouw favoriete MiniDisco 
liedjes, samen met het animatieteam. Trek je 
dansschoenen aan en kom maar snel!

zondag 18 okt.

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM, daarom mogen er helaas geen volwassenen in de Kidsclub.



#BELEEF DE BOSHOEK
Hoe beleef jij De Boshoek? Tag ons in je 

mooiste, leukste, spannendste, 

gezelligste of fijnste moment op De 

Boshoek via onze socials en maak kans 

op een gratis overnachting in ons vier 

sterren hotel. 
Geen social? Insturen kan ook via 

marketing@deboshoek.nl
Kijk voor meer informatie en de 

voorwaarden op onze website.

DOEN DOEN DOEN
EN WIN!
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     jij     jij

#beleefdeboshoek

yournamehere

maritdevries en 93 anderen vinden dit leuk

Alle 12 opmerkingen bekijken

20:48

charlotte_opvakantie Spooky, maar zo leuk! 

@recreatieparkdeboshoek #beleefdeboshoek 

#deboshoek #develuwe... 
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