
A K T I V I T E I T E N P R O G R A M M A 
14 oktober tot 20 oktober 2016 

 

  
 

Zondag 16 oktober 2016 

 

9.00 uur tot 10.30 uur Zondag ontbijt in Tom’s Herberg (toegangsticket speeltuin vereist). 

Volwassenen en kinderen betalen 6.70€ pp.  Reservatie voor zaterdag 12 uur aan de Receptie. 

Volwassene : koffie of thee of fruitsap, croissant of chocobroodje, keizerbroodje, kaas of hesp, zoet 

beleg, boter.  Kind : chocolademelk of aardbeiendrink of fruitsap, sandwich, zoet beleg, boter. 

 

 

10.00-12.00 uur 

Natuurwandeling.  Vertrek en aankomst aan Sara’s bungalow, nr 3.  Inschrijven aan de Receptie.  

Wandeling van ca 1.5 uur.  

 

12.00 tot 14.00 uur   

Familiebuffet in Café Mangé : koud en warm buffet, dessertbuffet.  Prijs : 29.90€ per volwassene,  15.90€ 

per kind, gratis voor kinderen jonger dan 2 jaar.   Reservatie gewenst : reserveren kan in de Taverne.   

Actie : betalende kinderen kleiner dan 1m10 krijgen een Sara knuffel t.w.v. 9.80€. 

 

14.00 uur 

Sara meet en greet.  Kom zeker eens langs om Sara te ontmoeten.  Ze knuffelt graag en haalt haar 

mooiste lach boven voor een leuke foto met jullie.  Ontmoeting aan de Bowling. 

 

 

15.00 uur  

Brouwerijbezoek “Ter Dolen” : tijdens de ludieke rondleiding word je ingewijd in de geheimen van het bier 

brouwen en wordt tevens een tipje van de sluier opgelicht over de geschiedenis van kasteel ter dolen en zijn 

abten.  Prijs : 7.00€ pp incl consumptie.  Extra flesje om mee te nemen is per betalende deelnemer aan de 

brouwerij rondleiding.  Toegangsticket zwembad als legitimatie meenemen. 

Eikendreef 21, 3530 Helchteren - Tickets bestellen voor 14.30 uur : 011.606999.   

Activiteit op eigen initiatief!  Dit wordt niet georganiseerd door Park Molenheide! 

 

Maandag 17 oktober 2016 

 

Park Molenheide heet u van harte welkom.   
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Dinsdag 18 oktober 2016 

 

10.00-12.00 uur 

Knutselen ( Halloween ).  Zin om jouw creativiteit de vrije loop te laten gaan?  Kom dan zeker mee knutselen 

in het Kinderhofje.  Vandaag maken we een leuke Sara sprinkhaan en griezelige halloween knutselwerkjes.  

Gratis mits toegangsticket voor het Speelparadijs.  Inschrijven aan de Receptie.  Max 20 kindjes.   

 

13.00 uur 

Sara meet en greet.  Kom zeker eens langs om Sara te ontmoeten.  Ze knuffelt graag en haalt haar 

mooiste lach boven voor een leuke foto met jullie.  Ontmoeting aan de Bowling. 

 

14.30 uur 

Huifkartocht.  Een gezellige huifkartocht door de bossen en velden van Limburg voor jong en oud.  Wij 

zoeken hiervoor de rustige paden op zodat u ten volle kan genieten van de Limburgse natuur.  De huifkar 

heeft een makkelijke opstap en is tevens toegankelijk voor gehandicapten.  De zittingen zijn aangenaam voor 

een optimaal comfort.  Duur rit : +/- 35 min.  Prijs : 5.50€ pp.  Vertrek aan Sara’s bungalow, nr 3.  

Inschrijven aan de Receptie voor 11.00 uur. 

 

14.45 -16.00 uur 

Fotozoektocht.  Heb jij ook zin om buiten mee het park te verkennen?  Kom dan zeker mee!  Plezier 

verzekerd!  Verzamelen aan de Bowling. Regenkledij en stevige schoenen. 

Inschrijven aan de Receptie.  Max 20 kindjes.   

 

Woensdag 19 oktober 2016 

 

10.00-12.00 uur 

Natuurwandeling.  Vertrek en aankomst aan Sara’s bungalow, nr 3.  Inschrijven aan de Receptie.  

Wandeling van ca 1.5 uur.  

 

11.00-12.00 uur 

Kinderbowling.  Heb je ook kriebels om eens te gaan bowlen?  Schrijf je dan zeker in voor een leuk uurtje 

kinderbowling!  Inschrijven aan de Receptie.  Max 20 kindjes.  Prijs : 2.00€ pp.   

 

13.00 uur 

Sara meet en greet.  Kom zeker eens langs om Sara te ontmoeten.  Ze knuffelt graag en haalt haar 

mooiste lach boven voor een leuke foto met jullie.  Ontmoeting aan de Bowling. 

 

14.00-16.00 uur 

Koken.  Vandaag maken we een lekkere Halloweenmaaltijd in het Kinderhofje.  We snoepen van de lekkere 

zelfgemaakte halloween snoepjes en maken echte heksensoep.  Gratis deelname mits toegangsticket 

Speelparadijs.  Inschrijven aan de Receptie.  Max 15 kindjes.   
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16.45-17.15 uur 

Kinderdisco.  Tijdens de kinderdisco kunnen de kinderen komen dansen op de leukste kinderhits.  Dit 

evenement vindt plaats in de Minnekelder in het Speelparadijs.  Gratis deelname mits toegangsticket 

Speelparadijs. 

 

20.00 uur. 

Bingo in de Taverne.  Waag je kans en wie weet win je wel een leuke prijs!  Prijs : 6.50€ per bingoboekje.   

 

Donderdag 20 oktober 2016 

 

10.00-11.00 uur en van 11.00 tot 12.00 uur 

Knutselen in het kinderhofje.  Thema Halloween. Doorlopend. Gratis mits toegangsticket speeltuin. Max 12 

kindjes tegelijkertijd. Inschrijven aan de receptie.. 

 

 

13.00 uur 

Sara meet en greet.  Kom zeker eens langs om Sara te ontmoeten.  Ze knuffelt graag en haalt haar 

mooiste lach boven voor een leuke foto met jullie.  Ontmoeting aan de Bowling. 

 

 

14.00-15.00 uur en van 15.00 tot 16.00 uur 

Knutselen in het kinderhofje.  Thema Halloween. Doorlopend. Gratis mits toegangsticket speeltuin. Max 12 

kindjes tegelijkertijd. Inschrijven aan de receptie.. 

 

16.45-17.15 uur 

Kinderdisco.  Tijdens de kinderdisco kunnen de kinderen komen dansen op de leukste kinderhits.  Dit 

evenement vindt plaats in de Minnekelder in het Speelparadijs.  Gratis deelname mits toegangsticket 

Speelparadijs 

 

20.00 uur 

Fakkeltocht.  Vertrek en aankomst aan Sara’s bungalow, nr 3.  Prijs : 4.00€/fakkel of lighttube.  

Inschrijven aan de Receptie. 
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Vrijdag 14 oktober 2016 

 

Park Molenheide heet u van harte welkom.   

 

Zaterdag 15 oktober 2016 

 

10.00-12.00 uur 

Minigolf.  Kom samen met het animatieteam en andere deelnemers gezellig een voormiddagje minigolfen!  

Inschrijven aan de Receptie.  Max 14 kindjes.  Verzamelen aan de Bowling.  Prijs : 3.00€ pp.   

 

13.00 uur 

Sara meet en greet.  Kom zeker eens langs om Sara te ontmoeten.  Ze knuffelt graag en haalt haar 

mooiste lach boven voor een leuke foto met jullie.  Ontmoeting aan de Bowling. 

 

14.30 uur 

Huifkartocht.  Een gezellige huifkartocht door de bossen en velden van Limburg voor jong en oud.  Wij 

zoeken hiervoor de rustige paden op zodat u ten volle kan genieten van de Limburgse natuur.  De huifkar 

heeft een makkelijke opstap en is tevens toegankelijk voor gehandicapten.  De zittingen zijn aangenaam 

voor een optimaal comfort.  Duur rit : +/- 35 min.  Prijs : 5.50€ pp.  Vertrek aan Sara’s bungalow, nr 3.  

Inschrijven aan de Receptie voor 11.00 uur. 

 

14.00-16.00 uur 

Halloween Lampion.  Heb jij altijd al eens graag een echte Halloween lampion willen maken?  Je mag jouw 

zelfgemaakte griezellampion namelijk ’s avonds voor jouw deur zetten zodat ze de straatjes kunnen 

verlichten.  Sessie 1 : 14.00-15.00 uur.  Sessie 2 : 15.00-16.00 uur.  Samenkomst : Kinderhofje in het 

Speelparadijs.  Toegangsticket Speelparadijs vereist.   

Inschrijven aan de Receptie.  Max 20 kindjes.  Prijs : 3.00€ pp.   

 

15.00 uur  

Brouwerijbezoek “Ter Dolen” : tijdens de ludieke rondleiding word je ingewijd in de geheimen van het bier 

brouwen en wordt tevens een tipje van de sluier opgelicht over de geschiedenis van kasteel ter dolen en zijn 

abten.  Prijs : 7.00€ pp incl consumptie.  Extra flesje om mee te nemen is per betalende deelnemer aan de 

brouwerij rondleiding.  Toegangsticket zwembad als legitimatie meenemen.  Eikendreef 21, 3530 

Helchteren - Tickets bestellen voor 14.30 uur : 011.606999.   

Activiteit op eigen initiatief!  Dit wordt niet georganiseerd door Park Molenheide! 

 

 

20.00 uur 

Fakkeltocht.  Vertrek en aankomst aan Sara’s bungalow, nr 3. Neem je eigen lampion mee of 

koop er een fakkel . Prijs : 4.00€/fakkel of lighttube.  Inschrijven aan de Receptie. 
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