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Pompoenenjacht 
We gaan op avontuur en 
halen onze eigen 
pompoenen bij de wereld-
beroemde pompoenboer. 
 
Bij de vuurplek maken de 
kinderen van Plik ’s middags 
een kampvuurtje, zodat wij 
daarop een heerlijke 
pompoensoep kunnen 
bereiden. Voor bij dit 
kampvuur oefenen we een 
toverliedje en betoveren 
daarmee iedereen. 
  
 
 
 
 

Heksenknutsels 
Met herfstmaterialen die 
we tijdens een 
ontdekkingswandeling in 
het bos vinden, maken we 
de mooiste knutsels. Let op: 
heksen gaan vroeg op pad 
dus kom voor negen uur! 
Vergeet uiteraard je 
kaplaarzen niet.  
 
In de middag zal het 
heksenatelier zijn deuren 
openen om alles tentoon te 
stellen. De groep maken we 
dan extra mooi voor nog 
meer sfeer.  

Met z’n allen! 
Vandaag staat samen-
werking centraal. 
We vormen teams van 
jonge en oudere heksen en 
gaan de strijd aan tijdens 
een bladerestafette! 
 
Van dat rennen krijg je trek. 

We duiken snel de keuken 

in en maken samen lekkere 

herfsthapjes. 

Het volgen van dit programma op 
de locatie Raamstraat is eventueel 
mogelijk in overleg.  

Groep vol spoken 
Vandaag gaan we aan de 
slag met bekertjes, kranten, 
lappen en gips. We maken 
echte zwevende spookjes.  
 
We gaan kijken of heksen 
bang zijn voor onze kleine 
zelfgemaakte spookjes. 
 
Daarnaast moeten de 
hongerige heksen natuurlijk 
gevoed worden. Wat dacht 
je van gevulde paprika’s? 
We gaan samen in de 
keuken aan de slag. Dat 
wordt smulluhhhhh!  
 

Onze zoektocht brengt ons 
bij Avonturia, de 
Vogelkelder. Welke 
kriebelbeestjes hebben ze 
daar? Ook vandaag gaan we 
weer vroeg op pad, dus kom 
vóór negen uur!  
 
Als heks heb je soms een  
hoop mee te nemen 
onderweg. Een knapzak is 
daarvoor zeer geschikt en 
deze maken wij uiteraard 
zelf! 
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Pompoensoep en 
toverkunst 
We gaan op avontuur en 
halen onze eigen 
pompoenen bij de 
wereldberoemde 
pompoenboer en maken er 
allerlei griezelige creaties 
mee.  
 
Op de vuurplek maken we 
gebruik van onze toverkunst 
om zelf vuur te maken.  
Op dat vuurtje maken we 
heerlijke pompoensoep.  

Heksenbootcamp 
Soepele spieren zijn 
belangrijk voor een heks. 
We gaan de gymzaal in voor 
een bootcamp om  al die 
spieren los te krijgen en ook 
nog wat sterker te maken. 
Zorg ervoor dat je een 
sportieve outfit bij je hebt!  
 
In de middag bakken we 
groene en blauwe 
pannenkoeken! Hoe zal dat 
smaken?  

Met z’n allen! 
Vandaag staat samen-
werking centraal. We 
vormen teams van jonge en 
oudere heksen en gaan de 
strijd aan tijdens een 
bladerestafette! 
 
Van dat rennen krijg je trek. 
We duiken snel de keuken 
in en maken samen lekkere 
herfsthapjes. 
 
Het volgen van dit programma op 
de locatie Raamstraat is eventueel 
mogelijk in overleg. 

Heksen kijken graag uit over 
de stad om mooie plekken 
te spotten. Waar kan dit 
beter dan vanaf de kerk in 
het centrum van Delft? 
Indien mogelijk graag  op de 
fiets komen vandaag! 
 
Griezelige lampionnen 
Tussen alle griezelige 
dingen door deze week 
zorgen we ook voor iets 
‘lichters’:  we knutselen 
lampionnen in elkaar van 
glazen potjes.  

Onze zoektocht brengt ons 
bij Avonturia, de 
Vogelkelder. Welke 
kriebelbeestjes hebben ze 
daar? Ook vandaag gaan we 
weer vroeg op pad, kom 
daarom vóór negen uur!  
 
Wat is een heks zonder 
eigen pollepel? We 
graveren deze zelf. Met 
deze pollepels kun je thuis 
ook door de meest heerlijke 
heksensoepjes roeren. 
 

 


