
Het is weer tijd voor een nieuw programma! 
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Pip en Pleun beleven de 

leukste avonturen met 

jullie 

 

 

 

 

 

 

We spelen de leukste spellen 

samen, komen jullie allemaal 

meedoen? 

 

Deze week krijg je stickers bij de 

volgende activiteiten: 

 

 Bevrijd de vogel 

 Chaos in het 

Dierenboek 

 Kleur code spel 

 Boer en Piloot 

 Schat zoeken 

 

 
Vraag bij de Bosclub om een 

vriendenboekje. Verzamel per week 

alle stickers en krijg een Bosclub 

Diploma 

 

 

Welkom bij de Bosclub  
 

        We starten ’s morgens van 10.00 uur tot 11.30 uur bij de Bosclub. 

Daar spelen we spellen en knutselen we de leukste dingen.  

 

 

Iedereen is welkom bij de Bosclub. Ook al ben je iets later, kom gerust nog naar 

binnen. Iedereen die meedoet aan de activiteiten van de Bosclub verdient een 

oorkonde. 

 

Voor iedere activiteit verzamelen we bij de Bosclub,  

tenzij anders staat vermeld in het programma. 

 

Tot ziens! 

Kim en Daphne 
 

Zaterdag 26 augustus t/m zondag 3 september 



Wat gaan jullie deze week beleven samen met Pip, Pleun en het Bosmannetje? 
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Maandag 28 augustus 

 
     10.00 – 16.30: Ponykartour 

Opgeven kan bij de receptie. 

Kosten: € 17,50 per gezin. 
 

9.30: Ophaal parade 

Sluit je aan bij de ophaalparade 

naar de Bosclub.  

 

10.00 – 11.30: Bosclub 

10.00 – 10.15: Wakker worden! 

We starten de dag met een 

kwartiertje wakker worden. Doen 

jullie mee? 

10.15 – 11.30: Knutselen 

We gaan vandaag een vogelhuisje 

knutselen. 

 

 

 13.30: Chaos in het 

Dierenboek 
Er zijn plaatjes verdwenen uit het 

dierenboek van Pip en Pleun. 

Weet jij de plaatjes te verzamelen? 

Maar pas op voor de boekenworm! 

 

15.30: Gekleurde (water) 

Ballonnenspel! 

We spelen het gekleurde ballonnen 

spel, en als het lekker warm is kan 

het zelfs met water! 

 

 

18.30: Pip en Pleun parade 

Sluit je aan bij deze vrolijke parade 

naar het Bostheater. 

 

19.00: Bostheater 

Pip en Pleun beleven weer een dol 

avontuur.. welk dier zijn ze op het 

spoor? 

 

20.30: Boskaartenspel 8+ 

Bescherm je kaartenhuis.. maar 

probeer die van de ander om te 

gooien 

Zondag 27 augustus 
 

10.00: Jeu de Boules Volwassenen 

Plaats: Jeu de Boules baan bij ‘t 

Praothoes 

 

10.00 – 12.00: Bosclub 

Kom elke dag een kijkje nemen en 

verdien een Bosclub diploma. 

 

10.15 – 10.45: Pip & Pleuns 

Begin van de Week show! 
Pip en Pleun beleven weer een 

spannend avontuur.. 

 

11.30: Bostrein 
De Bostrein vertrekt bij het 

Bostheater. Stap in en rij mee! 

 

 

 13.30: Bevrijd de vogel 

De vogel zit gevangen in een nest. 

Hij komt er niet meer uit.. help jij 

hem bevrijden? 

 

15.30: Dieren gezichten 

Schminken 

Laat je schminken als je favoriete 

dier, dan kun je geschminkt naar de 

dierendisco komen vanavond.  

 

 

 

18.30: Pip en Pleun parade 

Sluit je aan bij deze vrolijke parade 

naar de Dieren disco 

 

19.00: Dieren Disco 

We dansen als echte dieren in de 

jungle! Kom jij ook verkleed als je 

favoriete dier? 

 

21.00: Weerwolven van 

Wakkerdam 8+ 

Wie zijn de weerwolven? Een 

spannend spel vol leugens, kom je 

meespelen? 

 

Zaterdag 26 augustus 
 
      10.00 – 16.30: Ponykartour 

Opgeven kan bij de receptie. 

Kosten: € 17,50 per gezin. 

 

9.30: Ophaal parade 

Sluit je aan bij de ophaalparade 

naar de Bosclub.  

 

10.00 – 11.30: Bosclub 

10.00 – 10.15: Wakker worden! 

We starten de dag met een 

kwartiertje wakker worden. Doen 

jullie mee? 

10.15 – 11.30: Knutselen 

We gaan de leukste creaties maken. 

Kom je ook knutselen 

 

 

13.30: Bosmannetjes Bezoek 

Wil jij op de foto of knuffelen met 

het Bosmannetje?  

Het mag allemaal als het 

Bosmannetje op bezoek komt! 

Neem je eigen fotocamera 

mee. 

 

15.30:  Dolle Dieren Renspel 

Weet jij veel over dieren? Ren dan 

mee in dit dolle dieren ren spel! 

 

 

18.30: Pip en Pleun parade 

Sluit je aan bij deze vrolijke parade 

naar het Bostheater. 

19.00: Bostheater 

Pip en Pleun beleven het eerste 

avontuur van de grote vakantie, ben 

je ook benieuwd? Kom dan kijken. 

 

20.30: Bos Nachtwacht 8+ 

Wie durft de nachtwacht te zijn? en 

wie durft zich alleen in de bossen te 

verstoppen? 

 
20.30: Feest in ’t Praothoes 

Vanavond gaan we Line dansen! Doen 

jullie allemaal mee? 
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Dinsdag 29 augustus 
 
10.00 – 12.00: Bosclub 

Kom elke dag een kijkje nemen en 

verdien een Bosclub diploma. 

 

10.00 – 12.00: Poppendokter 

Vanaf 10.00 uur is het inloop- 

spreekuur van de poppendokter; 

neem je zieke pop of knuffel mee en 

de dokter maakt hem beter! 

 

11.30: Bostrein 

De Bostrein vertrekt bij het 

Bostheater. Stap in en rij mee! 

 

 

13.30: Bosmannetjes Bezoek 

Wil jij op de foto of knuffelen met 

het Bosmannetje?  

Het mag allemaal als het 

Bosmannetje op bezoek komt! 

Neem je eigen fotocamera 

mee. 

 

 15.30: Kleur Code Spel 

Kun jij de kleur code raden van het 

andere team? 

 

 

18.30: Pip en Pleun parade 

Sluit je aan bij deze vrolijke parade 

naar het Zwembad 

19.00: Pip en Pleun Waterpret! 

Plaats: Zwembad 

Neem je ouders mee naar deze 

waterpret. Samen zwemmen met 

Pip en Pleun! 
 

21.00: Trefbal 8+ 

Sportief spelletje trefbal. Wie weet 

doen we nog een leuke variant. 

 

Woensdag 30 augustus 
 
10.00 – 12.00: Bosclub 

Kom elke dag een kijkje nemen en 

verdien een Bosclub diploma. 

 

10.00 – 11.00: Knutselen 

 

11.00: Buskruit 

Het favoriete Bosclubspelletje!  

 

 

 13.30: Klim en klauterbaan 

Kun jij goed klimmen en klauteren? 

We maken een baan door de grote 

speeltuin.. waar op jij dat goed kunt 

laten zien! 

 

15.30: Boer en Piloot 

Lukt het de Boer om de Piloot veilig 

te krijgen? 

 

 

 

18.30: Pip en Pleun parade 

Sluit je aan bij deze vrolijke parade 

naar het Bostheater. 

19.00: Bostheater 

Vandaag weer een spannend 

avontuur met Pip en Pleun. Kom je 

ook weer kijken? 

 

20.30: Slagbal met Hindernissen 

9+ 

Wie scoort er de home run? Even 

lekker sportief in de avond 

 

Donderdag 31 augustus 
 
     10.00 – 16.30: Ponykartour 

Opgeven kan bij de receptie. 

Kosten: € 17,50 per gezin. 
 

9.30: Ophaal parade 

Sluit je aan bij de ophaalparade 

naar de Bosclub.  

 

10.00 – 11.30: Bosclub 

10.00 – 10.15: Wakker worden! 

We starten de dag met een 

kwartiertje wakker worden. Doen 

jullie mee? 

10.15 – 11.30: Knutselen 

We knutselen vandaag iets voor 

vanmiddag bij het schat zoeken. 

 

11.30: Bostrein 

De Bostrein vertrekt bij het 

Bostheater. Stap in en rij mee! 

 

 

 13.30: Schat zoeken t/m 7 jaar 

We gaan in 2 groepen schat zoeken, 

en ben je jonger dan 8 jaar dan mag 

je in de eerste groep mee! 

 

 15.30: Schat zoeken 8+ 
Kun jij de schat vinden? 

 

 

 

18.30: Pip en Pleun parade 

Sluit je aan bij deze vrolijke parade 

naar de diploma uitreiking! 

19.00: Diploma Uitreiking 

Heb jij alle sticker verzameld? Dan 

krijg jij een Bosclub Diploma! 

 

20.30: Kampvuur 

We maken het gezellig bij het 

kampvuur, we zingen liedjes of 

vertellen verhalen! 
 

 

Zaterdag 2 september 
 

20.30: Feest in ’t Praothoes 

Vanavond is het feest met The 

Memphis Maffia! Wagen jullie 

ook een dansje? 



Wat gaan jullie deze week beleven samen met Pip, Pleun en het Bosmannetje? 
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Wat hebben we weer een geweldig seizoen gehad. Er zaten fantastische dagen tussen, zo hebben we 

Caribisch carnaval gevierd, de Sprookjestocht was dit jaar weer spectaculair, de kinderen hebben de 

dag van hun leven gehad tijdens de Kinderdag en de Spokentocht was weer ontzettend spannend. 

Daarnaast zijn er nog vele leuke activiteiten geweest, denk aan: 

De Brandweerdemonstraties 

Het Laser gamen 

De ponyritjes met opa Herman 

De verjaardag van het Bosmannetje 

Vriendjes Vind dag 

De voetbaltoernooien 

De Botenrace 

De Heldense Familie Obstakel Modder Run 

De gezellige avondjes Kienen 

Disco zwemmen met DJ Bas 

SPEM!LIVE 

Pannenkoeken party’s bij het restaurant 

Gezellige feestavonden bij ’t Praothoes 

Wij willen daarom ook jullie allemaal bedanken voor deze geweldige zomer! We gaan ons weer 

voorbereiden op het volgende seizoen. 

De Herfstvakantie zijn we er weer! Tot dan! 

 

 

 

 

 

 

 


