
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Woensdag 17 oktober: 
10.00-11.30: Herfst schilderingen maken 
14.00-15.30: Bowlen in de Bowling. Opgeven 
voor 11.30 uur bij Play City. 
 
Donderdag 18 oktober: 
10.00-11.30: Halloween kleurwedstrijd. Win  
14.00-15.30: Griezel speurtocht onder 
begeleiding van de ouders. 
16.00-17.00: Treintje. Stap in en we maken 
een leuke rit over het park.  
 
Vrijdag 19 oktober: 
15.00-16.00: Schminken in Play City 
 
Zaterdag 20 oktober: 
10.00-11.30: Heksenhoeden knutselen. 
14.00-15.30: Kinderbingo (€ 2,50 per kind) 
We spelen 4 rondes. Er zijn leuke prijsjes te 
winnen. De bingo is in Play City. 
16.00-17.00: Treintje. Stap in en we maken 
een leuke rit over het park.  
 
Maandag 22 oktober: 
10.00-11.30: Griezelmaskers knutselen. 
14.00-15.30: Griezel spelletjes spelen. 
16.00-17.00: Treintje. Stap in en we maken 
een leuke rit over het park.  
 
Dinsdag 23 oktober: 
10.00-11.30: Spinnenweb knutselen.  
14.00-15.30: Koekjes bakken. 
16.00-17.00: Treintje. Stap in en we maken 
een leuke rit over het park.  
 
Woensdag 24 oktober: 
10.00-11.30: Herfst tekeningen maken. 
14.00-15.30: Bowlen in de Bowling. Opgeven 
voor 11.30 uur bij Play City. 
16.00-17.00: Treintje. Stap in en we maken 
een leuke rit over het park. 
 
Donderdag 25 oktober: 
10.00-11.30: Paddenstoelen knutselen. 
19.00: Griezeltocht (v.a. 6 jaar) Durf jij het 
aan om de spannende route over het park te 
volgen? Geef je op bij de kinderclub voor 
woensdag 16:00 uur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag 26 oktober: 
15.00-16.00: Schminken en dansen en zingen 
met onze mascotte Holly! 
16.00-17.00: Treintje. Stap in en we maken 
een leuke rit over het park.  
 
Zaterdag 27 oktober: 
10.00-11.30: Spooklampjes knutselen voor 
de lampion tocht. 
14.00-16.00: Spellen in Play City 
19.30: Lampiontocht. Ga jij mee om het park 
gezellige te verlichten met onze mooie 
zelfgemaakte spooklampjes. Geef je op bij 
Play City voor woensdag 16:00 uur. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GEZOCHT: vrijwilligers voor de 
spooktocht (do 25 okt. van 18-23 uur) 


