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WOENSDAG 19 OKTOBER

13.00 uur – 17.00 uur
RABOBANK NATUUR KIDS CIRCUIT
i.s.m. IVN Eemland 
met nadruk op natuur en cultuur
Wat is er te doen?
Paddenstoelenspeurtocht met herfstvruchten gipsen, fimo-
kleien, nestkastjes knutselen, uilenballen pluizen, kleien
en beeldhouwen in o.a. de Hazelaartent en blokhut.
Tijden:
1e ronde: 13.00 - 14.00, 2e ronde: 14.00 - 15.00
3e ronde: 15.00 - 16.00, 4e ronde: 16.00 - 17.00 uur
Aantal deelnemers:
Per onderdeel max. 20 kinderen; per ronde 80
Leeftijd: 5 - 12 jaar
Entreeprijs: Ouders gratis. Kinderen moeten een
kaartje kopen voor 1,00 euro per ronde, voor het 
onderdeel waar zij aan mee willen doen. 

13.00 uur – 17.00 uur
C1000 VAN DE GRAAF - KABOUTERBOS
Wat is er te doen?
Kinderen kunnen een speurtocht maken door het 
kabouterbos. Er zijn fraaie kabouters te zien die door
diverse basisschoolscholieren uit Soest zijn gemaakt. 
Aantal deelnemers: Max. 100 kinderen
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Entreeprijs: 1,00 euro, ouders gratis. 

DONDERDAG 20 OKTOBER

13.30 uur – 16.15 uur
RABOBANK KUNST KIDS CIRCUIT
met nadruk op dans, circus, theater, 
schilderen en muziek
Wat is er te doen?
Streetdance workshop met max. 20 kinderen o.l.v. Idea.
Circus workshop met max. 20 kinderen o.l.v. Idea.
Muziek workshop met max. 15 kinderen 
o.l.v. Muziekschool Soest.
Workshop schilderen met max. 15 kinderen 
o.l.v. Co Limburg.
Theatervoorstelling ‘Een herfstsprookje’, 
max. 40 kinderen o.l.v. Pien en Roos.
In o.a. de Hazelaartent en blokhut.
Tijden:
1e ronde: 13.30 - 14.15, 2e ronde: 14.30 - 15.15, 
3e ronde: 15.30 - 16.15 uur
Aantal deelnemers: per ronde 110 kinderen
Leeftijd: 5 – 12 jaar
Entreeprijs: Ouders gratis. Kinderen moeten een
kaartje kopen voor 1,00 euro per ronde voor het 
onderdeel waar zij aan mee willen doen. 

13.00 uur – 17.00 uur
C1000 VAN DE GRAAF - KABOUTERBOS
Wat is er te doen?
Kinderen kunnen een speurtocht maken door het 
kabouterbos. Er zijn fraaie kabouters te zien die door
diverse basisschoolscholieren uit Soest zijn gemaakt.  
Aantal deelnemers: Max. 100 kinderen
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Entreeprijs: 1,00 euro, ouders gratis.

VRIJDAG 21 OKTOBER

13.00 uur – 17.00 uur
RABOBANK SPEL KIDS CIRCUIT
met nadruk op sport en spel
Wat is er te doen?
Ponyrijden in weiland o.l.v. Nieuw Eldorado
Speedbadminton o.l.v. Oxford Leisure Group
Steppen op steps van Stay Okay
Navigatie speurtocht met GPS Actief
Piramide bouwen met GPS Actief
Het heksenbos o.l.v. Scouting Don Bosco
Bosspelen o.l.v. Zippies. 
En kinderen (vanaf 3 jaar) kunnen een speurtocht
maken door het kabouterbos. Er zijn fraaie kabouters
te zien die door diverse basisschoolscholieren uit Soest
zijn gemaakt. 
Aantal deelnemers: max. 200
Leeftijd: 5 – 12 jaar
Entreeprijs: Ouders gratis. Kinderen moeten een
kaartje kopen voor 5,00 euro.

ZATERDAG 22 OKTOBER

09.00 - 12.00 uur
FIT IN MOTION TRAINT DE PALTZ!
Wat is er te doen?
Onder leiding van Fit in Motion wordt een bootcamp
georganiseerd. Deze cardiovasculaire en spierverster-
kende full body workout is met fitness oefeningen en 
intervaloefeningen in de buitenlucht; back to basics! 
Alle deelnemers ontvangen na afloop een verrassings-
geschenk van Yves Rocher of Intersport Van Dam.
Tijden:
09.15 - 10.00 uur: Bootcamp
10.15 - 11.00 uur: Sh’bam
11.15 - 12.00 uur: Body Balance
Aantal bezoekers: Max. 150
Leeftijd: Vanaf 14 jaar
Entreeprijs: 5,00 euro inclusief sportdrank en fruit 

10.00 - 13.00 uur
CULTUURHISTORISCHE RONDLEIDING DE PALTZ
o.l.v. Hans Kruiswijk en Peter van der Weij
Wat is er te doen?
Hans en Peter weten alles over het geweldige gebied
De Paltz; zij zullen tijdens een rondleiding alle wetens-
waardigheden vertellen.
Tijden:
10.00 - 11.30 uur: twee rondleidingen 
11.30 - 13.00 uur: twee rondleidingen 
met max. 25 personen per rondleiding
Entreeprijs: 5,00 euro met koffie/thee en plak cake.

12.00 - 17.00 uur
DE PALTZ GROTE FAMILIEDAG
Wat is er te doen?
Zoals de naam al zegt, zal er op deze dag voor de 
gehele familie gezelligheid zijn. 
Entreeprijs: 5,00 euro, geldig voor de hele middag,
onder de 5 jaar gratis. 

Muzikaal entertainment o.a.
Reinier Sijpkens; maakt samen met jong en oud
muziek. Hij neemt zijn bijzondere draaiorgel, toeters
en bellen mee om er een happening van te maken.
The Allround Jazzband Swingers Unlimited; 
deze jazzformatie speelt nummers van toen en nu. 
Chorus Line; een Soester zangkoor dat vrolijke 
liedjes zingt en de mensen laat swingen!
Desperados; dit internationaal gezelschap speelt
Latin Music en sluit deze middag gezellig af.

C1000 Van de Graaf - Kabouterbos
Kinderen (vanf 3 jaar) kunnen een speurtocht maken
door het kabouterbos. Er zijn fraaie kabouters te zien
die door diverse basisschoolscholieren uit Soest zijn 
gemaakt. 
Proef Paltz
Diverse horeca-ondernemers zullen hun producten
verkopen! Kom genieten en proeven!
Klimmuur
De climbstation is een computergestuurde draaiende en
kantelende klimmuur die klimmen toegankelijk maakt
voor iedereen.
Kleien en beeldhouwen voor kinderen
Kinderen van 5 - 12 jaar kunnen in de tent van de 
Hazelaar Art Supplies zich uitleven met speksteen, 
mergel en klei.
Piramide bouwen voor kinderen
GPS Actief zal samen met kinderen van 5 - 12 jaar 
een piramide bouwen met bamboe. Dit wordt een heus
spektakel!

ZONDAG 23 OKTOBER

10.00 uur
PALTZRUN
Wat is er te doen?
Onder leiding van Atletiekvereniging Pijnenburg 
zal een Paltzrun worden georganiseerd over het land-
goed De Paltz en omgeving. 
Keuze tussen 2,5 km, 5 km, 7,5 km of 10 km
Prijs: Kinderen tot en met 12 jaar: 2,50 euro
ouder dan 12 jaar: 5,00 euro, beide prijzen incl. 
energydrank en stuk fruit. Betalen bij start.

10.00 - 13.00 uur
CULTUURHISTORISCHE RONDLEIDING DE PALTZ
o.l.v. Hans Kruiswijk en Peter van der Weij
Wat is er te doen?
Hans en Peter weten alles over het geweldige gebied
De Paltz; zij zullen tijdens een rondleiding alle wetens-
waardigheden vertellen.
Tijden:
10.00 - 11.30 uur: twee rondleidingen 
11.30 - 13.00 uur: twee rondleidingen 
met max. 25 personen per rondleiding
Entreeprijs: 5,00 euro met koffie/thee en plak cake.

De Rabobank Soest Baarn Eemnes zal op 
woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag een 
suikerspin- of popcornkraam plaatsen. Een suikerspin
of portie popcorn kost 0,50 euro. De opbrengst gaat
naar Landschap De Paltz. 
Alle kinderen die in deze spaarweek geld storten op
hun Rabobank spaarrekening ontvangen een leuk
presentje en een gratis suikerspin of portie popcorn.
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