
Activiteiten Herfstvakantie 
16 oktober - 23 oktober 2021 
 

In de herfstvakantie organiseert Stichting Jeugddorp De Glind voor alle kinderen en jongeren uit  
De Glind en omgeving leuke, gezellige of stoere activiteiten. Er zijn geen kosten aan verbonden en  
opgeven is niet nodig, tenzij anders aangegeven. Kom je ook? We zien je graag! 

Let op: In de vakantie gaan de gewone lessen (o.a. muziek, sportlessen) niet door. 

 

Dag Tijd Activiteit Leeftijd Waar 

Zaterdag 16 oktober  13:00 – 16:00  Boer-inn  Op inschrijving  Kinderboerderij 

 

Dag Tijd Activiteit Leeftijd Waar 

Maandag 18 oktober 13:00 – 14:00 Basketbal toernooi 6 – 11 Glindster zaal 1/2   

Maandag 18 oktober 14:15 – 15:15 Basketbal toernooi 12 + Glindster zaal 1/2   

Maandag 18 oktober 15:30 – 16:30 Puur natuur  6 – 11 Verzamelen Glindster 

Maandag 18 oktober 16:30 – 17:30 Puur natuur  12 + Verzamelen Glindster 

Maandag 18 oktober  19:00 – 20:00  Zaalvoetbal  13 + Glindster zaal 2  

 

Dag Tijd Activiteit Leeftijd Waar 

Dinsdag 19 oktober 09:30 – 10:45 Herfst knutselen 3 -  8 | Op inschrijving Kinderboerderij 

Dinsdag 19 oktober 10:45 – 12:00 Herfst knutselen 9 + | Op inschrijving Kinderboerderij 

Dinsdag 19 oktober 12:15 – 13:15 Happy stones  6 + | Op inschrijving Postweg 62 

Dinsdag 19 oktober  14:00 – 15:00 Herfstbingo 6 – 11 Glindster zaal 2 

Dinsdag 19 oktober 15:00 – 16:00 Herfstbingo 12 + Glindster zaal 2 

 

Dag (Glindster dicht) Tijd Activiteit Leeftijd Waar 

Woensdag 20 oktober 13:00 – 13:45 Paintball toernooi  5 – 7 Voetbalveld  

Woensdag 20 oktober  14:15 – 15:15 Paintball toernooi  8 – 12  Voetbalveld  

Woensdag 20 oktober  15:30 – 16:30     Paintbal toernooi 13 + Voetbalveld  

Woensdag 20 oktober  15:30 – 16:30  Kom binnen  Alle lft Kerk  

Woensdag 20 oktober 14:00 – 16:30 Ponyrijden Op inschrijving Kinderboerderij 

 

Dag Tijd Activiteit Leeftijd Waar 

Donderdag 21 oktober  10:00 – 11:15 Indoor Klimmen 5 – 7  Glindster zaal 2   

Donderdag 21 oktober 11:30 – 12:45 Indoor Klimmen 8 – 11  Glindster zaal 2   

Donderdag 21 oktober 13:15 – 14:30 Indoor Klimmen   12 + Glindster zaal 2   

 

Dag Tijd Activiteit Leeftijd Waar 

Vrijdag 22 oktober 13:00 – 14:00 Creatieve inloop 6 + Rudolphlaan 24 

Vrijdag 22 oktober 14:00 – 15:00  Creatieve inloop 6 + Rudolphlaan 24 

 

Dag Tijd Activiteit Leeftijd Waar 

Zaterdag 23 oktober 13:00 – 16:00  Boer-inn Op inschrijving Kinderboerderij  

 
 
 



Boer-inn | Extra handen hulp op de boerderij. Er worden allerlei klussen  

gedaan zoals de dieren water en voer geven, eieren rapen en nog veel meer. Interesse?  
Meld je voor donderdag 14 oktober aan via info@kinderboerderijdeglind.nl! 
 

Paintball toernooi | Tijdens dit toernooi gaan we in teams strijden om de winst. Weet jij 

door het veld te lopen zonder geraakt te worden door de tegenstanders? Bij deze activiteit draait het 
om snelheid en strategie. Is dit wat voor jou? Doe dan mee!  
 

Indoor klimmen | Ben jij een echte pro in klimmen en ga jij geen enkel obstakel uit de weg. 

Dan is dit zeker wat voor jou. Wees er op tijd bij!  
 

Herfst knutselen | Als je naar buiten kijkt zie je het al.. Het is herfst!! De bladeren krijgen 

mooie kleuren en de stoep ligt bezaait met allerlei soorten nootjes, zaadjes en kastanjes. Daar 
kunnen jullie natuurlijk wel wat mee. Tijdens deze activiteit gaan we even lekker creatief aan de slag. 
Dus meld je voor donderdag 14 oktober aan via info@kinderboerderijdeglind.nl! 
 

Puur natuur | Een wandeling maken hier in de omgeving zal je verbazen. 

De natuur heeft zoveel te bieden als je maar de tijd neemt om te kijken, te luisteren en misschien wel 
proeven. Trek je laarzen of wandelschoenen aan en neem voor de zekerheid ook je regenjas mee! 
 

Ponyrijden | Tijdens dit uur ga je bezig met de pony’s op de kinderboerderij. Je gaat zelf rijden 

en misschien mag jij wel helpen met op en afzadelen. Lijkt jou dat leuk.. meld je dan voor donderdag 
14 oktober aan via info@kinderboerderijdeglind.nl! 
 

Kom binnen | De deur van de kerk gaat open. De vlag met de uitnodiging staat buiten.   

Loop maar naar binnen. Er is altijd iemand aanwezig. Bekijk de kerk van binnen: Wat gebeurt hier?  
Er is tijd om over je gevoelens te praten, maar je kan ook even rustig gaan zitten. ‘Time-out’… 
 

Basketbal toernooi | Velen hebben er om gevraagd. En eindelijk is er weer een basketbal 

toernooitje in de Glind. Met prijzen voor beste speler, beste team en natuurlijk de fairplay prijs. Ben 
jij goed in passen en onderscheppen en natuurlijk goed mikken en scoren. Dan zien wij jou snel!! 
 

Herfstbingo | Even geen lichamelijke inspanning. Goed luisteren en prijzen winnen is wat jij 

gaat doen. Want wie wil dat nou eigenlijk niet? Het kan deze vakantie weer, dus wacht niet af en doe 
mee. Er zijn weer mooie prijzen te winnen! 
 

Zaalvoetbal | Een kleine ruimte en het kleine aantal spelers (1 keeper + 4 veldspelers) maken 

dit spel heel anders dan veldvoetbal. Je komt vaker aan de bal en zo kan je goed werken aan je 
techniek. Veel mooie acties en veel doelpunten kan je zeker verwachten.  
 

Creatieve inloop | Lever jij in karton en tekst jouw bijdrage voor het 'GlindsWonderdorp'? op 

woensdag 22 december kunnen we dan het hele dorp laten meegenieten van onze vondsten tijdens 
de eindejaars-expo. Locatie: Rudolphlaan 24 (Atelier Gerbera) tegenover Schateiland! 
  

Happy stones | Tijdens deze activiteit gaan we zelf happy stones maken. Voor degene die 

niet weten wat een happy stone is… het woord zegt het eigenlijk al. Maar iedereen mag zelf  
weten wat hij onder ‘happy’ verstaat. Jullie mogen zelf thuis of in het bos tijdens Puur natuur  
een mooi kei(tje) zoeken en meenemen om deze te versieren. Uiteindelijk ga je er later 
iemand anders blij maken door deze ergens op een pad te verstoppen en misschien  
belandt jouw kei ooit wel op een hele mooie plek. Inschrijven voor deze activiteit  
kan t/m zaterdag 16 oktober via vrijetijd@jeugddorpdeglind.nl! 
 

mailto:vrijetijd@jeugddorpdeglind.nl

