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Zondag 17 oktober 2021 

 
10.00-11.00 uur & 11.30-12.30 uur : Donut factory  
In onze donut fabriek versieren we de mooiste donuts! Ben je zelf een creatief talent en snoep je ook weleens graag?!  Bij 
de donut fabriek maken we natuurlijk ook een speciaal doosje om je donut veilig mee naar huis te nemen, tenzij je niet kan 
wachten met smullen natuurlijk.  Wil je er graag bij zijn? Waar: ‘t Kinderhofje. Leeftijd : vanaf 5 jaar. Tickets : tickets zijn te 
koop aan de Receptie. € 3.00 per kind. Inschrijven : aan de Receptie. Er is plaats voor max 10 bubbels met een totaal van 20 
kinderen per sessie. Dit is een druk bezochte activiteit, dus schrijf je op tijd in!  VOL = VOL. 

 
12.45-13.00 uur : Meet and greet met Sara Sprinkhaan 
Altijd al eens willen voelen hoe zacht de knuffels van Sara Sprinkhaan zijn?  Of wil je graag eens op de foto met onze lieve 
Sara? Kom dan zeker eens langs tijdens de ‘meet en greet’.  Ze vindt het super om jullie allemaal te ontmoeten.   
Waar : podium aan de Bowling. Tickets : deelname is gratis.   
 
19.00-20.15 uur : Magische parkshow met Sara de Sprinkhaan 
Ontdek de glimlach van je kind dankzij de meest geboekte artiest van Vlaanderen op Park Molenheide! Jo de Rijck, bekend 
van Britain’s Got Talent en andere TV-shows over heel de wereld, zal een magische parkshow opvoeren. Samen met zijn 
twee assistentes en de beste kidsgoochelaars uit het publiek laat hij mensen verdwijnen, gaan dozen plots zweven en 
worden gedachten gelezen. Het gehele gezin zal dagen na de show zich nog steeds afvragen hoe Jo deze magische 
goocheltrucs heeft gevoerd. Oh ja voor we het vergeten … Jo is een echte dierenvriend. Hij goochelt met kippen, konijnen, 
duiven en zelfs slangen. Deze parkshow is 100% gericht op families met kids van alle leeftijden.  
Deuren gaan open om 18.45 uur. Place to be : party & congrescentrum. Beperkt aantal tickets verkrijgbaar aan de 
receptie!  
 

Maandag 18 oktober 2021 
 

Park Molenheide heet u van harte welkom. 
 

Dinsdag 19 oktober 2021 

 
10.00-11.00 uur & 11.30-12.30 uur : Workshop Tie Dye 
Shibori is een techniek om stoffen te kleuren. Ook wel ‘tie dye’ genoemd. Het t-shirt of tasje kan je de volgende dag komen 
ophalen omdat deze nog moet drogen. Draag zeker niet je beste outfit aangezien we met verf gaan werken!  
Waar : ‘t Kinderhofje. Leeftijd : vanaf 5 jaar. Tickets : € 1 per kind als je zelf een wit katoenen T-shirt meeneemt). Tasjes kan 
je kopen aan € 1,5 bij de start van de workshop Inschrijven : aan de Receptie. Er is plaats voor max 10 bubbels met een 
totaal van 20 kinderen per sessie. 

 

13.30-15.45 uur : Sara’s kidstocht 
Wil jij Sara’s vriendjes graag leren kennen? Doe dan zeker mee met Sara’s kidstocht! Samen gaan we opzoek naar de 
favoriete speelplaatsen van Sara’s vriendjes. Natuurlijk gaan we de favoriete spelletjes samen doen!  
Verzamelpunt : ‘t Kinderhofje. Leeftijd : vanaf 6 jaar. Inschrijven : aan de Receptie. Max 20 kinderen  
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16.15-17.15 uur : Kidsquiz 
Wil je ons graag laten zien hoe slim je bent?  Vergeet dan zeker je kennis niet mee te nemen.  Kom ons laten zien hoe goed je kan 
uitbeelden, raadsels kan oplossen en nog zoveel leuke andere dingen.  Quiz je team naar de overwinning want na afloop zijn er toffe 
prijzen te winnen. Waar : Saraclub. Leeftijd : iedereen vanaf 6 jaar.  Tickets: deelname is gratis.  
Inschrijven: aan de Receptie. Er is plaats voor max 25 kinderen  

 
17.30-17.45 uur : Meet and greet met Sara Sprinkhaan 
Altijd al eens willen voelen hoe zacht de knuffels van Sara Sprinkhaan zijn?  Of wil je graag eens op de foto met onze lieve 
Sara?  Kom dan zeker eens langs tijdens de ‘meet en greet’.  Ze vindt het super om jullie allemaal te ontmoeten.   
Waar : podium aan de Bowling. Tickets : deelname is gratis.   
 

Woensdag 20 oktober 2021 
 
10.00-11.00 & 11.30-12.30 uur : Knutselen  
Vind je knutselen supertof?  Dan kan je bij ons in de Saraclub de leukste knutselwerkjes komen maken in het thema van de 
week.  Je kan zelf kiezen hoelang je deelneemt aan de activiteit. Waar: ‘t Kinderhofje. Leeftijd: vanaf 5 jaar. Tickets: 
deelname is gratis. Inschrijven: aan de Receptie. Er is plaats voor max 10 bubbels met een totaal van 20 kinderen per 
sessie. 

 
13.45-14.45 uur & 15.15-16.15 uur : Workshop lampion maken 
Kom je ook een mooie lampion maken? Schrijf je snel in en doe gezellig mee met ons! 
Waar : ‘t Kinderhofje. Leeftijd : vanaf 5 jaar. Tickets : € 3 per kind. Inschrijven : aan de Receptie. Er is plaats voor max 10 
bubbels met een totaal van 20 kinderen per sessie. 

 
15.00-16.15 uur : Magische parkshow met Sara de Sprinkhaan 
Ontdek de glimlach van je kind dankzij de meest geboekte artiest van Vlaanderen op Park Molenheide! Jo de Rijck, bekend 
van Britain’s Got Talent en andere TV-shows over heel de wereld, zal een magische parkshow opvoeren. Samen met zijn 
twee assistentes en de beste kidsgoochelaars uit het publiek laat hij mensen verdwijnen, gaan dozen plots zweven en 
worden gedachten gelezen. Het gehele gezin zal dagen na de show zich nog steeds afvragen hoe Jo deze magische 
goocheltrucs heeft gevoerd. Oh ja voor we het vergeten … Jo is een echte dierenvriend. Hij goochelt met kippen, konijnen, 
duiven en zelfs slangen. Deze parkshow is 100% gericht op families met kids van alle leeftijden.  
Deuren gaan open om 14.45 uur. Place to be : party & congrescentrum. Beperkt aantal tickets verkrijgbaar aan de 
receptie!  

 
16.45-17.00 uur : Meet and greet met Sara Sprinkhaan 
Altijd al eens willen voelen hoe zacht de knuffels van Sara Sprinkhaan zijn?  Of wil je graag eens op de foto met onze lieve 
Sara?  Kom dan zeker eens langs tijdens de ‘meet en greet’.  Ze vindt het super om jullie allemaal te ontmoeten.   
Waar : podium aan de Bowling. Tickets : deelname is gratis.   

 
18.00 uur : Halloweentocht 
Beleef met de hele familie een fantastische Halloweentocht, begin je vroeg aan de tocht dan houden we rekening met onze 
jongste gasten. Hoe later je aan de tocht begint, hoe dapper je moet zijn. Toch zal de tocht over de hele lijn 100% 
kindvriendelijk zijn. De eerste gasten kunnen al om 18.00 uur vertrekken. De laatste tocht vertrekt om 21.00 uur.  
Inschrijven vooraf is verplicht, dit zodat wij rekening kunnen houden met het aantal deelnemers aan de Halloweentocht: 
https://www.park-molenheide.be/halloween2021 
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Donderdag 21 oktober 2021 

 
10.00-10.15 uur : Meet and greet met Sara Sprinkhaan 
Altijd al eens willen voelen hoe zacht de knuffels van Sara Sprinkhaan zijn?  Of wil je graag eens op de foto met onze lieve 
Sara?  Kom dan zeker eens langs tijdens de ‘meet en greet’.  Ze vindt het super om jullie allemaal te ontmoeten.   
Waar : podium aan de Bowling. Tickets : deelname is gratis.   
 
10.30-11.30 uur & 12.00-13.00 uur : Workshop creëer en decoreer je eigen  deurhanger 
We gaan een leuke deurhanger ontwerpen en versieren. Deze hang je dan aan je deur zodat iedereen je rustig kan laten 
slapen. Heb je nood aan wat rust, kom dan snel meedoen! 
Waar : ‘t Kinderhofje.  Leeftijd : vanaf 5 jaar. Tickets : € 1 per kind. Inschrijven : aan de Receptie. Er is plaats voor max 10 
bubbels met een totaal van 20 kinderen per sessie. 
 
14.30-15.30 uur & 16.00-17.00 uur : Workshop gelukspoppetjes en vriendschapsarmbandjes 
Een stukje touw en een kraal meer heb je niet nodig om een gelukspoppetje te maken. Wij leren je hoe je dit moet doen. 
Gaat dit vlotjes dan is het tijd voor de volgende uitdaging: een vriendschapsarmbandje voor je BFF of natuurlijk gewoon 
voor jezelf. Waar : ‘t Kinderhofje. Leeftijd : vanaf 5 jaar. Tickets : tickets zijn te koop aan de Receptie. € 1.00 per kind. 
Inschrijven : aan de Receptie.  Er is plaats voor max 10 bubbels met een totaal van 20 kinderen per sessie. 
 
17.15-17.45 uur : Kinderdisco 
Feestje of wat?  Dans je graag, hou je van een feestje?  Trek je dansschoenen aan en kom dansen op de leukste kinderhits.   
Dit feestje vindt plaats in de ruimte voor de VR. Leeftijd : iedereen. Tickets : deelname is gratis.   

 

 

 

Let op! Onder voorbehoud van wijzigingen! 
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Vrijdag 15 oktober 2021 
 
Park Molenheide heet u van harte welkom.   

 

Zaterdag 16 oktober 2021 
 
10.00-11.00 uur & 11.30-12.30 uur : Sara de Sprinkhaan 
We gaan de grootste held van Molenheide knutselen. Kan je al raden wie dit is? Wij zorgen voor het materiaal.  
Waar : ‘t Kinderhofje. Leeftijd : vanaf 5 jaar. 
Tickets : Gratis. Inschrijven : aan de Receptie. Er is plaats voor max 10 bubbels met een totaal van 20 kinderen. 
 
13.30-13.45 uur : Meet and greet met Sara Sprinkhaan 
Altijd al eens willen voelen hoe zacht de knuffels van Sara Sprinkhaan zijn?  Of wil je graag eens op de foto met onze lieve 
Sara?  Kom dan zeker eens langs tijdens de ‘meet en greet’.  Ze vindt het super om jullie allemaal te ontmoeten.   
Waar : podium aan de Bowling. Tickets : deelname is gratis.   
 
14.30-15.30 uur & 16.00-17.00 uur : Workshop gelukspoppetjes en vriendschapsarmbandjes 
Een stukje touw en een kraal meer heb je niet nodig om een gelukspoppetje te maken. Wij leren je hoe je dit moet doen. 
Gaat dit vlotjes dan is het tijd voor de volgende uitdaging: een vriendschapsarmbandje voor je BFF of natuurlijk gewoon 
voor jezelf. Waar : ‘t Kinderhofje. Leeftijd : vanaf 5 jaar. Tickets : tickets zijn te koop aan de Receptie. € 1.00 per kind. 
Inschrijven : aan de Receptie.  Er is plaats voor max 10 bubbels met een totaal van 20 kinderen per sessie. 

 
18.00 uur : Halloweentocht 
Beleef met de hele familie een fantastische Halloweentocht, begin je vroeg aan de tocht dan houden we rekening met onze 
jongste gasten. Hoe later je aan de tocht begint, hoe dapper je moet zijn. Toch zal de tocht over de hele lijn 100% 
kindvriendelijk zijn. De eerste gasten kunnen al om 18.00 uur vertrekken. De laatste tocht vertrekt om 21.00 uur.  
Inschrijven vooraf is verplicht, dit zodat wij rekening kunnen houden met het aantal deelnemers aan de Halloweentocht: 
https://www.park-molenheide.be/halloween2021 
 
 

 


