Welkom allemaal!
Het is weer zo ver!
De herfstvakantie komt eraan en het seizoen 2022 zit er bijna op.
Wij organiseren super leuke en griezelende activiteiten! Doe jij mee?
Neem snel even een kijkje wat voor activiteiten wij allemaal voorzien hebben.
Hopelijk tot snel!
Zaterdag 29 Oktober
09:45 uur
10:00 uur

17:00 uur
20:30 uur

Le Petit Train PICK-UP
Spring mee op onze trein voor de leuke knutselactiviteit!
Kids club: Pompoen sculptuur en versieren
Ook zo’n zin om met pompoenen aan de slag te gaan?
Maak je eigen Halloween pompoen voor de avondwandeling!
Minidisco @ speelplein
Trek je beste schoenen aan want we gaan dansen!
Halloween wandeling
Wie sluipt daar zo stil door de donkere nacht? Wat had jij gedacht?
Griezel jij lekker mee?

Maandag 31 Oktober
09:45 uur
10:00 uur

12:00 uur
14:00 uur
15:00 uur
17:00 uur

Le Petit Train Ophaalronde
Spring maar achterop de trein!
Kids club: Knutselen met zoutdeeg
Laat de echte creatieveling maar in je los.
We gaan lekker knutselen met zoutdeeg.
Smullen maar!
Buffet raclette @ Brasserie Benelux. Kom jij ook ? Schrijf je snel in!
Kampvuur met marchmellows
Fun club: Picasso tijd
Schilder er helemaal op los op je eigen gemaakt kunstwerkje
Minidisco @ speelplein
Schud de heupen want het is minidisco!

Zondag 30 Oktober
09:45 uur
10:00 uur

14:45 uur
15:00 uur

17:00 uur
20:00 uur
20:30 uur

Le petit Train PICK-UP
Let’s go! Op naar de nieuwe knutselactiviteit!
Kids club: Halloween knutsel voormiddag
Weet jij welke griezels je allemaal tegenkomt op Halloween?
Kom gezellig knutselen en je komt er snel achter!
NIEUW! Begeleide Mountainbike route +/-25km 700hm (eigen MTB)
Zin in wat avontuur? Neem dan zeker deel aan onze pittige mountainbike
route! Na de rit kan je bekomen met een heerlijke kom Halloween soep.
PICK-UP: Kom mee met onze animators. Fun gegarandeerd!
Fun club: Halloween grime en maskerfeest
Kom snel je masker maken of laat je schminken door 1 van onze animators.
Jaag iedereen de stuipen op het lijf! Waan je als een echte heks, vampier,
monster of pompoen.
Minidisco @ speelplein
Spring op en neer want het is tijd voor de minidisco!
Vuur spektakel @ speelplein
De vonken zullen er van af vliegen. Dit moet je zien!
Halloween Party
Trek jullie engste pak aan en Shaken maar!

Dinsdag 1 November
Day off

Woensdag 2 November
09:45 uur
10:00 uur
14:45 uur
15:00 uur

17:00 uur

Le Petit Train Ophaalronde
Tschuuu.. tshuuu.. Hé ga je mee?
Kids club: Stempel je eigen herfstboom
Stempel er maar op los.
PICK-UP : Kom mee met onze animators. Fun gegarandeerd!
Fun club: Movie & popcorn time in de brasserie
Hou jij ook zo van popcorn smullen en gezellig een film kijken?
Dan is deze namiddag zeker iets voor jou!
Minidisco @ speelplein
Haal de slaap uit je ogen, want we gaan nog even een potje swingen!

Donderdag 3 November
09:45 uur
10:00 uur

14:00 uur
17:00 uur

Le Petit Train Ophaalronde
Wie gaat er met ons mee?
Kids club: Happy stones
We beschilderen stenen met leuke tekeningen.
Laat jij deze dan ook ergens achter om iemand anders gelukkig te maken?
Fun club: Time’s up Party
Rarara wie of wat ben ik?
Minidisco @ speelplein
Dansen, zingen, swingen, alles mag!

Dit is onze laatste week dat wij open zijn. Het seizoen is
jammer genoeg bijna ten einde.
Wij willen jullie vriendelijk bedanken voor een fijn seizoen en
een prettige samenwerking!
Wij hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten op onze
camping!

Het Benelux Team!

Vrijdag 4 November
09:45 uur
10:00 uur
14:45 uur
15:00 uur
17:00 uur

Le Petit Train Ophaalronde
Spring mee op onze trein voor de leuke knutselactiviteit
Kids club: Creëer je eigen herfstkunstwerkje
De bladeren vallen van de bomen. Het is herfst! Laten we knutselen!
PICK-UP: Kom mee met onze animators. Fun gegarandeerd!
Fun club: Herfstwandeling
Er gaat niets boven een heerlijke herfstwandeling. Zowel voor jong als oud!
Minidisco @ speelplein
We gaan weer dansen! Kom je ook?

Zaterdag 4 November
09:45 uur
10:00 uur

Le Petit Train Ophaalronde
Spring mee op onze trein voor de leuke knutselactiviteit
Kids club: Knutseltijd!
Laat je verassen door onze animators! Geniet van ons laatste
knutselmoment van het seizoen 2022.

Tot volgend jaar!

