
Opa- en omaweekend Kuinderbos Regio Noord 2022  
 

Eindelijk, het opa-en omaweekend in het Kuinderbos ging 

door!  

In de stromende regen werd iedereen hartelijk en enthousiast 

ontvangen door Henny en Jan, bijgestaan door Geert en 

Hennie, die voorheen dit evenement organiseerden. 

Voor de kleinkinderen limonade en een zakje chips, voor de 

grootouders koffie en cake. 

Sommige opa’s en oma’s met hun kleinkind(eren) kwamen van 

ver en arriveerden met fikse vertraging door files, omleidingen 

of regen. 

Het mocht de pret niet drukken: door het aanwezige 

springkussen vermaakten de kinderen zich prima. 

De speurtocht die gelopen kon worden was voor die avond een natte bezigheid, maar door de mooie 

natuur een feestje om te lopen. Wie zou de meeste vragen goed beantwoorden? 

Een handvol kinderen sloot zich later moe en nat aan bij het kampvuur om een broodje te bakken. 

Dat lukte wonderwel goed, vooral de vuurbroodjes -lichtelijk verbrand- waren een succes. 

Na een koude nacht met regen kwam zaterdag de zon stralend op, alles droogde weer. 

Voor de kleintjes was er ‘waterdiertjes zoeken’, voor de oudere kinderen een rit in de bolderkar 

achter de trekker van de boswachter. En onderweg een natuurkunstwerkje maken, prachtig! 

‘s Middags konden de jongere kinderen de rit in de bolderkar maken, terwijl de oudere kinderen de 

‘mastworp’ leerden waarmee ze met hulp van de hulpboswachter een vlot bouwden.  

Hoewel sommige deelnemers de loslopende paarden in het gebied toch echt leuker vonden dan het 

vlot bouwen. 

Pannenkoeken bakken door de opa’s en oma’s, er werd door iedereen gesmuld.  

Na zo’n intensieve dag -de hele dag buiten- werd Happy Hour vervroegd, zodat iedereen hier aan 

mee kon doen, afgewisseld met springen en jumpen op het springkussen. Wat een succes! 

Zondagmorgen, na een gezamenlijk ontbijt met verse broodjes werd er door de kinderen met hulp 

van hun opa’s en oma’s flink op los getimmerd, om daarna met hun zelfgemaakte nestkastje, konijn 

of kabouter moe en voldaan weer naar huis terug te keren. 

Dankzij de flexibiliteit en het nooit aflatend enthousiasme van de gastvrouwen en –heren, en 

ondanks de regen en stroomuitval was het een superweekend voor de kleinkinderen en hun 

grootouders. 


