
COVID-19 informatie: 
Ouders zijn welkom tot aan de deur van 
de Kidsclub om de kinderen te brengen 

en te halen. Het is helaas niet toegestaan 
om de Kidsclub te betreden.  

 
Wij vragen volwassenen te allen tijde 1,5 

meter afstand tot elkaar te houden.  
M.u.v. uw eigen gezin. 

 
Wij zullen op 1,5 meter afstand het 

programma uitvoeren. Waar mogelijk is 
er hulp van vakantiekrachten t/m 18 jaar. 

 
Wilt u liever in uw eigen accommodatie 

knutselen? Geef dit dan aan. Wij zullen de 
knutselmaterialen voor u klaarleggen. U 
kunt deze bij aanvang van het activiteit 

afhalen. 
 

Na gebruik zullen wij de gebruikte 
materialen grondig reinigen. 

 
Wij zullen er alles aan doen om u en uw 

kinderen een onvergetelijk verblijf te 
verzorgen. Wij zien jullie graag bij één van 

onze activiteiten! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip van het recreatieteam: 
Het is niet verstandig je beste kleren te 

dragen bij onze activiteiten. Wij werken in 
onze Kidsclub met verf, lijm en scharen.. 

 
Informatie: 

Bij sommige activiteiten moet er 
voldoende deelname zijn om deze door te 
laten gaan. Wanneer deze niet door gaat 

wordt deze vervangen door een ander 
activiteit!  

Geef je dus op wanneer het gevraagd 
wordt. 

 
Het treintje rijdt alleen met mooi weer. 
Deze is bedoeld voor kinderen. Ouders 

mogen niet mee i.v.m. gewicht en i.v.m. 
de huidige regelingen van 

Rijksoverheid/RIVM. 
 

Let op! Wij zijn geen oppas voor de 
kinderen. Wilt u daarom goed opletten op 

de begin- en eindtijden van de 
activiteiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaterdag 17 oktober: 
10.00-11.30: Griezelmaskers knutselen 
14.00-15.30: Speurtocht 
16.00-17.00: Treintje. Stap in en we maken 
een leuke rit over het park.  
 
Zondag 18 oktober: 
11.00-18.00: Thema dag in Play City met de 
leukste spelletjes. 
11:00-18:00: Herfstfair in de Bowling en 
Bogenzaal. Kom langs en shop de leukste 
items! Entree gratis. 
14.00-14.45: Kinderbingo. Win leuke prijsjes. 
Deelname gratis! 
 
Maandag 19 oktober: 
10.00-11.30: Halloween knutsel maken 
14.00-15.30: Moordspel 
16.00-17.00: Treintje. Stap in en we maken 
een leuke rit over het park.  
20:00: Weerwolven 
 
Dinsdag 20 oktober: 
10.00-11.30: Spookje knutselen 
14.00-15.30: Hollandse spelmiddag 
16.00-17.00: Treintje. Stap in en we maken 
een leuke rit over het park.  
20:00: Vlaggenroof 
 
Woensdag 21 oktober: 
10.00-11.30: Herfstboom maken 
14.00-15.30: Familiespellen 
16.00-17.00: Treintje. Stap in en we maken 
een leuke rit over het park. 
20:00: Horror filmavond 
 
Donderdag 22 oktober: 
10.00-11.30: Knutselen met natuur 
14.00-15:30: Disney filmmiddag 
16.00-17.00: Treintje. Stap in en we maken 
een leuke rit over het park. 
19:15-20:30: Kinderdisco 
 
Vrijdag 23 oktober: 
10.00-11.30: Vogelhuisje maken 
14:00-15:30: Balspellen 
16.00-17.00: Treintje. Stap in en we maken 
een leuke rit over het park.  
20:00: Moordenaartje 
 
Zaterdag 24 oktober: 
10.00-11.30: Eekhoorntje knutselen 
14.00-15.30: Stoelendans 
16.00-17.00: Treintje. Stap in en we maken 
een leuke rit over het park.  
20:00: Poolparty @ binnenbad. A-diploma 
verplicht. Kinderen t/m 12 jaar. 
 
 
 
 
 

Trein informatie: 
Bij slecht weer rijdt onze trein niet. 
I.v.m. het gewicht mogen de ouders helaas 
niet mee. Een ritje duurt ongeveer 20 
minuten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halloween thema dag 
Zondag 18 oktober 

Van 11.00 – 18.00 uur 
In Play City 

 

Kom verkleed en doe mee aan 
de leukste spelletjes! 

 

14:00-15:00: Kinderbingo 
Deelname gratis!! 

 

Herfstfair  
Zondag 18 oktober 

Van 11.00 – 18.00 uur 
In de Bowling & Bogenzaal 

 
Met leuke kraampjes voor ieder 

wat wils! Met o.a. kleding, 
tassen, sieraden, haakspullen, , 

speelgoed, geurkaarsen en 
branders, Tupperware en nog 

veel meer. 
 

Entree is gratis. 
 

Wij vragen u zich te melden bij 
de ingang van Herfstfair. Hier 

doet u de gezondheidscheck en 
ontvangt u een entreebewijs. 

Hierna kunt u onbezorgd 
shoppen op gepaste afstand.  

 


