
Even wat energie kwijtraken? Kom dan naar trampolinecentrum 
Bounz!

Speelparadijs Voorst biedt het beste 
van 2 werelden: heel veel speel-
plezier én pannenkoeken eten!

Je ouders inmaken met karten? 
Iedere zondagochtend is er family 
karten bij het E-Kart Center!

Dagje shoppen? Deventer is zó leuk 
om te winkelen! Gebruik de kidsproof 

shoppingroute om de leukste winkels van Deventer te ontdekken.

It giet oan! Tijdens Epe on Ice kunnen kids een mini-elfstedentocht 
schaatsen, inclusief stempelkaart en het brugje van Bartlehiem! 

Uilenballen pluizen is hartstikke leuk! Je kunt tijdens de vakantie aan 
de slag met uilenballen bij Het Nationale Park De Hoge Veluwe. 

Pak een filmpje bij filmtheater Gigant. Tijdens de kerstvakantie 
draaien hier twee leuke kinderfilms!

Bekijk de kunstwerken met thema Beestenboel van de beeldende 
cursisten t/m 12 jaar bij Markant. 

Het bos in? Download dan eerst de 
gave app Perfect Earth Animals. Op 
Kidsproof.nl lees je meer over deze app 
en hoe boswandelen ineens heel leuk 
wordt voor kids!

Ronkende en bonkende machines! 
Ontdek bij de Middelste Molen hoe ze 
vroeger papier maakten!

Strike!!! Komen jullie bowlen bij Bowlingcentrum Apeldoorn? Ook 
voor de kleinsten is het hier leuk bowlen want bumpers zorgen 
ervoor dat de bal niet in de goot raakt!

Vogels verwennen? Maak dan bij De Ulebelt in Deventer cupcakes 
voor vogels. Neem jouw exemplaren mee om in de tuin te hangen.

Het Speelgoedmuseum in Deventer is echt een ontdekking! Ga 
op speurtocht en speel met oud speelgoed. Lees de blog over dit 
museum op de site van Kidsproof Apeldoorn!

25 leuke Kidsproof-uitjes 

Op Kidsproof.nl vind je de leukste gezinsuitjes en kinder- 
activiteiten. Op dit handige lijstje staan 25 van onze favoriete 

winter- & kerstvakantietips! Op www.kidsproof.nl vind je  
alle adressen, tijden en prijzen. En natuurlijk nog veel  

méér leuke tips! Veel plezier samen!
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Speel een potje minigolf in het donker! Bij Glowgolf in de Maten is de 
baan verlicht met glow-in-the-dark.

De lekkerste boerenboodschapjes 
haal je bij de Wenum Hoeve, drink 
een kopje thee en voer de kalfjes!

Een binnenspeeltuin is eigenlijk altijd 
goed! Op de site van Kidsproof Apel-
doorn hebben we meerdere tips voor 
leuke binnenspeeltuinen!

Schouwburg Orpheus heeft mooie 
voorstellingen in de vakantieperiode. De kleintjes genieten van het 
Fieperdefiep Festival en voor de oudere kids is de Notenkraker on 
Ice een aanrader. P.S. de laatste voorstelling boek je via de site met 
35% Kidsproofkorting!!!

Kom op woensdagmiddag naar De Korenmolen in Vaassen. Behalve 
dat je hier even wat lekkers kunt eten en drinken, kun je ook mee 
op tour door de molen met de molenaar!

Lekker krabbelen op het ijs! Bij Dok Zuid ligt in de vakantie een 
ijsbaan van 200m2!

Maak een boswandeling bij de Schaapskooi in Heerde en strijk 
daarna neer bij de open haard van Brasserie Floor!

Met het hele gezin lasergamen en daarna gezellig blijven eten? 
Lasersensation heeft wel hele voordelige arrangementen!

Let’s take a #selfie! Bij Wijkcentrum Het Bolwerk kun je meedoen 
aan een superleuke workshop selfies maken!

Zin om thuis te tekenen en te knutselen? 
Ga dan eerst langs het Talens Experi-
ence Center, de snoepwinkel met alles 
wat een kunstenaar nodig heeft! 

Beleef magische momenten tijdens het 
Wintercircus Apeldoorn!

Vast weer even oefenen met op de lange 
latten staan? Dan kun je terecht op de 
rolband van Ski Promotion in Deventer!

Wil je meer weten over deze tips? Op de site van Kidsproof  
Apeldoorn vind je ze allemaal terug: www.kidsproof.nl! Typ in het 
zoekveld de groene omschrijving van jouw favoriete tip en je leest 
meer incl. openingstijden en prijzen. Laat je direct inspireren met 
nog honderden andere leuke tips en een boordevolle uitagenda!

Uittips voor ouders & kids!
in en om Apeldoorn
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