Recreatieprogramma
13 tot en met 28 Oktober

11:00 uur

Beste gast,

Langs de hoofdlaan staan maar liefst zo'n 60 kramen
en foodtrucks opgesteld met de leukste en lekkerste
duurzame, biologische, streek- en fairtrade
producten. De kinderen vermaken zich ondertussen
in het Kinderdorp vol vertier: boomklimmen, Big
Swing, broodjes bakken, insectenhotel bouwen, Oerrr
Blote voetenpad, e.d. Van 11.00-16.00 uur. Locatie:
Marderleane in Rijs.

Voor u ligt het recreatieprogramma voor de herfstvakantie. Naast de
activiteiten van De Kuilart worden ook leuke (familie)activiteiten in het
programma vermeld van Mar & Klif. Voor meer informatie over deze
activiteiten verwijzen we u graag door naar www.marenklif.nl.
Wij wensen u een fijne vakantie!

14:00 uur
Zondag 14 oktober
Gaat u mee met de snerttocht? Zeilen in een Friese
zeilpraam en genieten van een heerlijke kop snert.
We maken een mooie zeiltocht van 11.00-15.00 uur.
De prijs is € 24,95 p.p. (gaat alleen door bij
voldoende deelname). Bij de receptie kunt u een
plekje op de praam reserveren, bel via 0514-522221.

Maandag 22 oktober
Paddenstoelenexcursie–o.l.v. Gosse Haga om
10:00 uur en om 14:00 uur
Bezoekerscentrum Mar en Klif, organiseert samen
met de Vereniging Natuurmonumenten een
wandelexcursie ‘Paddenstoelen’. Tip: neem je
laarzen mee of doe ze alvast aan! Opgave is
noodzakelijk via de site van Mar & Klif. Deelname is
gratis. Deze excursie is bedoelt voor volwassenen.
Locatie: Mar en Klif, Brink 4, Oudemirdum

Vanaf 12.00 uur Pitch & Putt golf 6+
Plaats: Nieuweweg 42, Koudum
Kom je ook een balletje slaan bij Pitch & Putt? Voor u
als Kuilartgast is er een speciale prijs van € 10,00
p.p.. Kinderprijs € 8,50 p.p. (basisschoolleeftijd.
Kinderen van 0-4 gratis). Reserveren kan via 0514
522 246.

Film middag
Plaats: Discoruimte beneden bij Restaurant
In It Foarûnder draait een leuke kinderfilm.

10:00 uur

13:30 uur

Aquafit 18+

Vrijdag 19 oktober
Trimzwemmen 18+

14:00 uur

Plaats: Zwembad
Begin de dag sportief! Doe mee met trimzwemmen!
Neem uw eigen zwembadkaartje mee voor de
toegang.

Kidsclub Knutselen
Plaats: Discoruimte beneden bij Restaurant
Goedemorgen allemaal, komen jullie knutselen?

Dinsdag 23 oktober

Zondag 21 oktober

Dassendag door Staatsbosbeheer om 10.00
uur en om 13.30 uur

Snerttocht op een Friese Praam!

Willen jullie ontdekken hoe de das woont? Kom dan
met je familie naar de Natuur Schuur Gaasterland! Bij
de introductie laten we foto’s en filmpjes zien die de
wildcamera’s hebben gemaakt van de dassen die uit
hun burchten kruipen. Daarna mogen jullie zelf een
dassenburcht namaken! Deze speldag is voor alle
leeftijden. Kosten bedragen € 2,50 p.p. dit is incl.
drinken en wat lekkers. Aanmelden is verplicht en kan
via de site van Mar & Klif. Locatie: Natuur Schuur
Gaasterland, Houtwal 2, Oudemirdum.

Gaat u mee met de snerttocht? Zeilen in een Friese
zeilpraam en genieten van een heerlijke kop snert.
We maken een mooie zeiltocht van 11.00-15.00 uur.
De prijs is € 24,95 p.p. (gaat alleen door bij
voldoende deelname). Bij de receptie kunt u een
plekje op de praam reserveren, bel via 0514-522221.

Vanaf 12.00 uur Pitch & Putt golf 6+
Plaats: Nieuweweg 42, Koudum
Kom je ook een balletje slaan bij Pitch & Putt? Voor u
als Kuilartgast is er een speciale prijs van € 10,00
p.p.. Kinderprijs € 8,50 p.p. (basisschoolleeftijd.
Kinderen van 0-4 gratis). Reserveren kan via 0514
522 246.

10:00 uur

Kidsclub Knutselen
Plaats: Discoruimte beneden bij Restaurant
Goedemorgen allemaal, komen jullie knutselen?

Expeditie 'Waterbeestjes'
Tijdens deze excursie wordt, onder leiding van
boswachter Aldert, met behulp van schepnet en blote
handen gevist naar waterbeestjes in de vijver van de
Slottuin in Rijs. Activiteit is bedoelt voor kinderen van
7-12 jaar. Opgave is noodzakelijk via de site van Mar
& Klif. Deelname is gratis. De start is bij de
hoofdingang van het Rijsterbos in Rijs.

Zaterdag 20 oktober
10:00 uur

Kindermiddag Thûs met het IVN
Wie wonen er in het bos? Je hebt vast wel eens een
ree gezien, of een specht, of een muis. Maar weet je
ook waar deze dieren wonen? Of hoe ze hun huis
bouwen? Doe mee met deze kindermiddag en vind
spelenderwijs het antwoord op deze vragen. Je mag
natuurlijk altijd je ouders meenemen naar deze leuke
activiteit! Aanmelden is noodzakelijk via de site van
Mar & Klif. Deelname gratis. Deze activiteit is bedoelt
voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Locatie: Marderleane,
Rijs.

Plaats: Zwembad
Begin de dag sportief! Neem uw eigen
zwembadkaartje mee voor de toegang.

09:00 uur

Kidsclub Knutselen
Plaats: Recreatiegebouw
Goedemorgen allemaal, komen jullie knutselen?

Dinsdag 16 oktober
09:00 uur

Film middag
Plaats: Discoruimte beneden bij Restaurant
In It Foarûnder draait een leuke kinderfilm.

Snerttocht op een Friese Praam!

14:00 uur

Duurzame Groene markt

09:00 uur

Aquafit 18+
Plaats: Zwembad
Begin de dag sportief! Neem uw eigen
zwembadkaartje mee voor de toegang.

10:00 uur

Kidsclub Knutselen
Plaats: Discoruimte beneden bij Restaurant
Goedemorgen allemaal, komen jullie knutselen?
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14:00 uur

Excursie Rijsterbos - In dak boppe de holle o.l.v gids van It Fryske Gea
Wist u, dat wereldwijd er bijna 70 miljoen (!) mensen
zijn, die geen dak boven hun hoofd hebben? Dat is
een rij van mensen bijna de hele wereld rond als je
twee mensen op een meter zet. Ook in de natuur zijn
de verschillen groot: een ree slaapt in het open veld,
een konijn leeft in een hol, een uil slaapt in een boom,
een mus onder onze dakpannen of in een dichte heg.
Zo overleven ze hun onbeschutte leventje.
Aanmelden via de site van Mar & Klif. Deelname is
gratis, maar aanmelden is noodzakelijk. Voor deze
excursie moet je minimaal 8 jaar of ouder zijn.
Locatie: Rijsterbos, Marderleane, Rijs.

Vrijdag 26 oktober
09:00 uur

Plaats: Zwembad
Begin de dag sportief! Doe mee met trimzwemmen!
Neem uw eigen zwembadkaartje mee voor de
toegang.

10:00 uur

17:00 uur

Kidsclub Knutselen
Plaats: Discoruimte beneden bij Restaurant
Goedemorgen allemaal, komen jullie knutselen?

14:00 uur

Excursie Thús in het Lycklamabos - o.l.v. gids
van Natuurmonumenten
Het Lycklamabos is van oorsprong vrij eentonig met
veel eiken, berken en naaldbomen. Met hulp van
vrijwilligers vormt Natuurmonumenten het de laatste
jaren stap voor stap om naar een veel natuurlijker en
daarmee soortenrijker bos. En dat werpt z'n vruchten
af.
Struin met de gids door het Lycklamabos en ontdek
alle verschillende plekjes met hun bewoners. Deze
excursie is bedoelt voor volwassenen. De start is bij
het kruispunt Griene Singel / Hege Bouwen.
Deelname is gratis, opgave is noodzakelijk en kan via
de site van Mar & Klif.

Donderdag 25 oktober
10:00 uur

Kidsclub Knutselen
Plaats: Discoruimte beneden bij Restaurant
Goedemorgen allemaal, komen jullie knutselen?

10:00 uur

Coole Kidsnacht!
In het donker door het museum heen? Dat is wel eng,
maar ook heel cool. Je hebt allemaal verschillende
activiteiten te doen, zoals braakballen pluizen en
opgezette roofvogels natekenen. Ook is er een
roofvogelfilm en wordt er een roofvogelcollege
gehouden. We starten om 17:00 uur en het duurt tot
21:00 uur. De Coole Kidsnacht is bedoeld voor
kinderen van 4 tot 12. Aanmelden is noodzakelijk en
kan via de site van Mar & Klif. Deelname is gratis.

Poppentheater-Voorstelling 'De Schilder en
de vogel' om 11.00 uur en 14.00 uur

10:00 uur

Kidsclub Knutselen
Plaats: Discoruimte beneden bij Restaurant
Goedemorgen allemaal, komen jullie knutselen?

Woensdag 24 oktober

De schilder verkoopt zijn lievelingsschilderij met de
vogel erop, omdat hij in geldnood zit. De vogel vliegt,
bij de nieuwe eigenaar van het schilderij, van het
schilderij af en gaat op zoek naar zijn familie..Na een
hele zoektocht en vele avonturen komt hij er eindelijk
achter waar hij thuis hoort. Voor kinderen tussen de
3-7 jaar. Opgave via de site van Mar & Klif. De kosten
zijn € 5,- p.p. (volwassenen betalen ook). Dit bedrag
graag contant voor aanvang van de voorstelling
voldoen bij één van onze medewerkers. Let op: graag
5 minuten voor aanvang aanwezig zijn. Locatie:
Natuur Schuur Gaasterland, Houtwal 2, Oudemirdum.

Trimzwemmen 18+

Zaterdag 27 oktober
10:00 uur

Levend Erfgoed Fair
De Fries-Hollands koe, het Frysk Molkskiep, en de
Sint Jans rogge verbouwd op de Friese
zandgronden… Fryslân is heel rijk in het aantal
boerderijdieren, maar ook in granen, bonen, appels
en noten die hun oorsprong vinden in de provincie.
Sommige van deze rassen kennen een eeuwenoude
geschiedenis, maar zijn hedendaags erg zeldzaam
geworden. Je ziet ze bijna nooit. Daarom is 27
oktober een bijzondere dag, want op dit evenement
kan iedereen kennis maken met het échte oer-Friese
levend erfgoed tijdens het Levend Erfgoed Fair in
manege Gaasterland te Harich. Locatie:
Wyldemerkwei 1, Harich

Zondag 28 oktober
Snerttocht op een Friese Pream!
Gaat u mee met de snerttocht? Zeilen in een Friese
zeilpraam en genieten van een heerlijke kop snert.
We maken een mooie zeiltocht van 11.00-15.00 uur.
De prijs is € 24,95 p.p. (gaat alleen door bij
voldoende deelname). Bij de receptie kunt u een
plekje op de praam reserveren, bel via 0514-522221.

Vanaf 12.00 uur Pitch & Putt golf 6+
Plaats: Nieuweweg 42, Koudum
Kom je ook een balletje slaan bij Pitch & Putt? Voor u
als Kuilartgast is er een speciale prijs van € 10,00
p.p.. Kinderprijs € 8,50 p.p. (basisschoolleeftijd.
Kinderen van 0-4 gratis). Reserveren kan via 0514
522 246.

OERRR Wilde Buitendag
Ben jij klaar om een boswachter van OERRR te
worden? Ga dan de challenge van OERRR aan! Kom
samen met je ouders naar dit superstoere gratis
event. Je gaat op avontuur in het bos en leert alle
skills die je nodig hebt om een echte boswachter te
worden. Praktische informatie: Je kunt starten tussen
10:00 en 14:00 uur. Geschikt voor kinderen van 4 t/m
12 jaar met hun ouders, opa’s en oma’s (deze
laatsten moeten zich ook even aanmelden! Draag
stevige schoenen of laarzen en trek kleren aan die
vies mogen worden. De locatie is soms wat moeilijk
te vinden. Gebruik in je navigatie het adres ‘Hege
Bouwen, Nijemirdum’. De entree is bij de kruising van
de Hege Bouwen met de Griene Singel, waar je ook
kunt parkeren. Aanmelden kan via de site van Mar &
Klif. Deelname is gratis, maar opgave is noodzakelijk.
Vakantiepark De Kuilart, De Kuilart 1, 8723 CG, Koudum, 0514-522221, info@kuilart.nl

