
Maandag 12 oktober  

 

Om 10:00 uur  

Knutselen bij Cootjes huis. Wat 

gaan we vandaag maken? 

 

13:30 uur  

We gaan naar het bos om herfst 

spullen te verzamelen voor het 

knutselen morgen!  

 

Om 15:00 uur  

Herby komt eraan! Hij heeft er 

zin in.  

15:30 uur  

Dansen/voorlezen met Elle of 

Izzy 

 

Zondag 11 oktober 

 

Vandaag is er geen 

recreatieprogramma.  

 

Bekijk de tips in de omgeving op 

het laatste blad voor leuke uitjes 

die u nog kunt ondernemen 

vandaag!  

 

 

 

Vrijdag 9 oktober 

15:00 uur 

Herby komt langs. Ga je ook 

mee in Herby? 

Aangepast recreatieprogramma Herfstvakantie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Zaterdag 10 oktober  

 

10:30 uur 

Knutselen bij Cootjes huis. Kom 

je ook? 

 

13:30 uur 

Spel! Verzamel bij Cootjes huis 

 

15:00 uur 

Het is tijd voor Herby! Hoor jij 

hem al aankomen? 

 

15:30 – 17:00 uur 

*Herfstbingo in De Remise 12+.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 13 oktober  

 

10:30 uur 

Knutselen bij Cootjes huis. We 

gebruiken de spullen uit het bos. 

 

13:30 uur 

Appeltaartje bakken met de kok 

in het restaurant. Verzamel bij 

De Remise. Opgeven bij de 

Receptie 

 

15:00 uur 

Het is tijd voor Herby! Hoor jij 

hem al aankomen? 

 

15:30 uur 

Is Elle of Izzy er vandaag om iets 

leuks te doen samen? 

Woensdag 14 oktober  

 

10:30 uur 

Knutselen bij Cootjes huis. We 

maken een lampion voor de 

optocht! 

 

13:30 uur 

Hut bouwen in het bos! 

Verzamel bij Cootjes huis 

 

15:00 uur 

Stoelendans bij Cootjes huis 

 

18:30 uur 

Herby rijdt over de camping. 

Neem je lampion mee en loop 

achter Herby aan.  

Donderdag 15 oktober  

 

10:30 uur 

Knutselen bij Cootjes huis. Wat 

maken we vandaag? 

 

13:30 uur 

Levend stratego in het bos. 

Verzamelen bij Cootjes huis. 

 

15:00 uur 

Het is tijd voor Herby! Hoor jij 

hem al aankomen? 

15:30 uur 

Wordt het vandaag een spel, 

dansen of verhaal? 

Vrijdag 16 oktober   

 

10:30 uur 

Knutselen bij Cootjes huis.  

 

13:30 uur 

Spel! Verzamel bij Cootjes huis 

 

15:00 uur 

Het is tijd voor Herby! Rij je 

mee? 

 

15:30 uur 

Kom je ook naar Elle of Izzy? 

 

16:00 uur  

**Darten in De Remise voor 12+  

+ 17:30 uur  

Optie voor dagmenu’s   



Aanvulling op het programma 

*Herfstbingo 

Maximaal 30 gasten zijn 

toegestaan in De Remise.  

Vooraf inschrijven bij de receptie. 

Het geld van de kaartjes is tevens 

prijzengeld. Overige prijzengeld 

wordt gedoneerd aan Cliniclowns 

1 kaartje € 5,00.  

3 kaartjes € 10,00. 

**Darten 

Darttoernooi in De Remise. 

Vooraf inschrijven bij de receptie. 

Aansluitend is er een optie om 

dagmenu’s te bestellen bij de 

Remise. Opgeven bij de Receptie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullen informatie recreatieprogramma 

- Let ten alle tijden op de regels die gesteld zijn door de overheid i.v.m. het coronavirus.  

- Ouders zijn welkom in de recreatieruimte maar dienen 1,5 meter afstand te houden.  

- Ouders mogen niet meerijden met Herby. 

Tips in de omgeving 

- Avonturenpark Hellendoorn. In oktober omgetoverd tot Heksendoorn. Koop nu kaartjes met 

grote kortingen. Reserveren kan op www.avonturenpark.nl.  

- Wandelen op de Sallandse Heuvelrug. Naast alle reguliere routes is er ook een speciale 

kinderroute. Voor jong en oud dus erg leuk. Het buitencentrum is dagelijks geopend.  

- Het bos van Daantje Das op de Holterberg. Allemaal leuke activiteiten in de natuur voor 

kinderen.  

- Tropisch zwembad de scheg in Deventer.  

- De Flierefluiter, speeltuin en kinderboerderij.   

 

 

 

 

 

  

Zaterdag 17 oktober   

 

10:30 uur 

Knutselen bij Cootjes huis.  

 

13:30 uur 

Doe je mee met het spel? 

Verzamel bij Cootjes huis.  

 

15:00 uur 

Het is tijd voor Herby! Rij je 

mee? 

 

15:30 uur 

Kom je ook naar Elle of Izzy? 

 

 

http://www.avonturenpark.nl/

