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Zandvoort goes Wild wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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Kitesurfen – Heel oktober 
Soort:  Avontuur, miniatuur 
Locatie: Pepsports, Boulevard Barnaart 22 
Kosten: v.a. € 95,- p.p. 
Tijdstip: 09.00 uur, 12.00 uur, 15.00 uur 
Duur:  2,5 uur per les 
Reserveren: Ja, link via zandvoortgoeswild.nl 
 
Kitesurfen: te gek om te doen met vrienden, maar ook een goede workout. Al je spieren worden 
tijdens het kitesurfen gebruikt, maar om te leren kitesurfen hoef je niet fit te zijn. Ideaal dus om een 
les te boeken tijdens Zandvoort goes Wild! Let op: Kitesurfen is weersafhankelijk. Dat wil zeggen 
dat we de juiste wind moeten hebben om de lessen door te kunnen laten gaan. 
 
 
Foto expositie – heel oktober  
Soort:  Natuur/ Cultuur 
Locatie: Badhuisplein 
Kosten:  gratis 
Reserveren: Nee 
 
Expositie die de verschillende kanten van Zandvoort laat zien. Van de wilde natuur tot watersport 
en racesport. 
 
 
Kitesurfen bij The Spot – 1 t/m 18 oktober 
Soort:  Avontuur 
Locatie: Watersportcentrum The Spot,  
Kosten: vanaf € 92,50 
Tijdstip: 09.45 uur of 13.30 uur 
Reserveren: Klik hier 
 
Reserveer je 1, 3 of 5-daagse cursus dagelijks mogelijk van 1 t/m 18 oktober om 9:45 of 13:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gotothespot.com/online-watersportlessen-boeken/zandvoort-goes-wild/
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Bodhi goes Wild -  3 oktober 
Soort:  Culinair, Natuur/ Cultuur 
Locatie: Bodhi Beach, Zuidstrand 2 
Kosten: € 50,- p.p. (Diner en Bioscoop) € 10,- (wandeling) 
Tijdstip: 15.00 – ca. 23.00 uur  
Reserveren: ja, per mail info@bodhibeach.nl 
 
Op zaterdag 3 oktober bieden wij een uniek & dagvullend programma aan (ook los te boeken): 

- Een wandeling van 2 uur door de AWD onder leiding van een natuurgids 
- Een 4-gangen wild menu 
- Een plekje in de buitenbios voor de film "Into the Wild" 

  
Om 15u starten we met een 2uur durende wandeling door de Amsterdamse waterleidingduinen 
met natuurgids Ruud van Doorn. 
Bij terugkomst om 17u steken we de open haard aan en kan er een drankje gedronken worden. 
Om 18u kun je genieten we van een 4 gangen wildmenu; 

• Herfstsoepje met wilde paddenstoelen 
• Hertenstoof van hert uit de AWD met cranberries, kaneel & gratin 
• Kaasplankje met port 
• Crème Brûlée  met wilde bramen 

Gerechten kunnen eventueel ook door een vegetarische variant vervangen worden 
  
Kosten voor het menu en de bios zijn € 50 p.p., de wandeling kost € 10 p.p. en kan apart 
afgerekend worden. 
 
 
Surfles bij The Spot – 3 oktober 
Soort:  Avontuur 
Locatie: Watersportcentrum The Spot, Boulevard Barnaart 22 
Kosten: € 99,- 
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur 
Reserveren: Klik hier 
 
 
Leer in 3 weken golfsurfen bij The Spot. In 6 uur verdeeld over 3 zaterdagen leer jij hoe je jouw 
plank bedwingt en het ultieme vrijheidsgevoel ervaart op de golfen. Vind je drie weken iets te veel 
van het goede, dan kun je ook een losse try-out les boeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gotothespot.com/online-watersportlessen-boeken/zandvoort-goes-wild/
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Safariwandeling – 4 oktober 
Soort:  Natuur/ Cultuur 
Locatie: Amsterdamse Waterleidingduinen, Zandvoortselaan 130 
Kosten: € 9,80 p.p. 
Tijdstip: 11.00 uur 
Reserveren: Ja, klik hier 
 
Je gaat tijdens de tocht de paden af en echt op avontuur naar al dat moois wat de 
Amsterdamse Waterleidingduinen te bieden heeft. De gids vertelt je alles over het gebied, 
de dieren en de planten die er leven. En niet te vergeten de rijke geschiedenis. Wist je dat 
er in de Amsterdamse Waterleidingduinen ongeveer 400 bunkers zijn?! 
 
 
SUP-les bij The Spot – 4 okotber 
Soort:  Avontuur 
Locatie: Watersportcentrum The Spot, Boulevard Barnaart 22 
Kosten: € 99,- 
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur 
Reserveren: Ja, klik hier 
 
Het ziet er zo relaxed uit, maar Suppen in intensiever dan je denkt. Een heerlijke workout, waarbij 
alles draait om evenwicht. Tijdens Zandvoort goes Wild leer je in 3 weken SUPpen bij The Spot. In 
6 uur verdeeld over 3 zondagen leer jij hoe je jouw evenwicht bewaart op een supboarden kunt 
genieten van de rust achter de branding. Liever eerst een keer proberen? Boek dan een losse try-
out les. 
 
 
Golfsurfen bij Pepsports – 10-18 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Avontuur, Miniatuur 
Locatie: Pepsports, Boulevard Barnaart 22 
Kosten: € 25,- 
Tijdstip: 09.30 uur, 12.00 uur, 14.30 uur 
Reserveren: Ja, klik hier  
 
Wil jij alle kneepjes van het golfsurfen weten en leren hoe jij de golven kunt bedwingen? Kom dan 
golfsurfen tijdens Zandvoort goes Wild! In de herfstvakantie kun jij iedere dag 2 uur lang onder 
begeleiding van een gecertificeerde instructeur leren surfen. Bij minder dan 4 personen in een 
bepaald tijdslot kan in overleg een ander tijdstip bepaald worden. 
 
 
  

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-safaritocht-119854015587?aff=week1
https://gotothespot.com/online-watersportlessen-boeken/zandvoort-goes-wild/
https://pepsports.com/reserveren/
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Beleefweek – 10-18 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Avontuur, Miniatuur, Natuur/ Cultuur 
Locatie: NP Zuid-Kennemerland 
Kosten: verschillend 
Tijdstip: verschillend 
Reserveren: Ja, via NP-Zuidkennemerland.nl 
 
Dit jaar bestaat Nationaal Park Zuid-Kennemerland 25 jaar en dat vieren we deze herfstvakantie 
met de allereerste Beleefweek! Tijdens de Beleefweek zijn er voor jong en oud volop activiteiten te 
beleven in het Nationaal Park. Het programma vind je op de website van Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. 
 
 
Wild wandeling – 10 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Avontuur, Miniatuur, Natuur/ Cultuur 
Locatie: Amsterdamse Waterleidingduinen, Zandvoortselaan 130 
Kosten: € 9,80 p.p. 
Tijdstip: 16.00 uur 
Reserveren: Ja, klik hier 
 
De aanleiding voor Zandvoort goes Wild: de Bronsttijd! Op zich is de paartijd niets vreemds, 
behalve als je een hert bent. De mannetjes brullen er rustig op los om te laten weten dat ze er klaar 
voor zijn. Het burlen heeft het meeste weg van een vreemd soort boer. Erg smakelijk. Maar wat 
daarop volgt is schitterend om te zien: de herten jagen op elkaar en gaan letterlijk de strijd met 
elkaar aan. En met een beetje geluk zie jij de beukende geweien live! Omdat je van de paden 
afgaat is stevig schoeisel aanbevolen en is de wandeling niet geschikt voor mensen die slecht ter 
been zijn of kinderwagens. 
 
 
Wild Watershoot – 10 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Avontuur, Miniatuur 
Locatie: Strand 
Kosten: v.a. € 99,- 
Tijdstip: In overleg 
Reserveren: Ja, klik hier 
 
Voel jij je helemaal thuis in de zee? En wil jij een paar supervette foto's van jou in actie op jouw 
board of kite? Dan heeft Waterworks tijdens Zandvoort goes Wild een te gekke actie voor jou! Laat 
jezelf, eventueel met een aantal vrienden, fotograferen terwijl je de golven bedwingt of airtime 
maakt. Na afloop krijg je een serie schitterende actiefoto's. 
 
 
  

https://www.np-zuidkennemerland.nl/1407/doen/activiteitenkalender
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-wildwandeling-117648123705?aff=week2
https://www.waterworks.earth/zandvoort-wild


Versie 14 oktober 2020 

 

Herfst Surf-camp bij The Spot – 11 tm 13 oktober 
Soort:  Avontuur, miniatuur 
Locatie: Watersportcentrum The Spot, Boulevard Barnaart 22 
Kosten: € 99,- 
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur 
Reserveren: Ja, klik hier 
 
Voor alle surfgromms (ook in spé) van 7 t/m 17 jaar staat er 3 dagen surf-fun op het programma in 
de Herfstvakantie! 

- 11 t/m 13 oktober om 10:00 of om 14:00 
- 14 t/m 16 oktober om 10:00 of om 14:00 

Surfen met je eigen groep? 
Reserveer een twee uur durende surfclinic in de herstvakantie samen met je eigen vriendjes en 
vriendinnetjes! Share the stoke! 
Vragen? Mail naar strand@gotothespot.com óf bel 023-5717600 
 
 
Dagje Vogelen – 11 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Natuur, Miniatuur 
Locatie: Parkeerplaats Parnassia, Parnassiaweg1 
Kosten: € 39,50 
Tijdstip: 08.00 – 12.00 uur 
Reserveren: Ja, klik hier 
 
De trek van vogels is één van de bekendste natuurfenomenen ter wereld. Twee keer per jaar 
beginnen miljarden vogels aan een enorme reis. In het voorjaar naar hun broedgebieden en in het 
najaar naar hun overwinteringsgebieden. Hierbij volgen ze zogenaamde trekbanen, die vaak langs 
de kustlijn liggen. Doordat de Kennemerduinen, tussen IJmuiden en Zandvoort, direct aan zee 
liggen kun je hier deze indrukwekkende trek onder de juiste omstandigheden zeer goed 
waarnemen. In oktober beleeft deze najaarstrek zijn absolute hoogtepunt. Vinken, Kramsvogels, 
Koperwieken en Veldleeuweriken trekken in een soms bijna constante stroom naar het zuiden 
terwijl de duinen zelf kunnen worden bevolkt door soorten als Goudhaan, Tapuit, Kruisbek en 
wellicht zelfs de zeldzame Beflijster! 
 
 
Bokbiermiddag – 11 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Culinair 
Locatie: t Wapen van Zandvoort, Gasthuisplein 10 
Kosten: Divers 
Tijdstip: 16.00 uur 
Reserveren: Ja, via t Wapen van Zandvoort 
 
Proef de lekkerste bokbieren tijdens de Bokbiermiddag bij Het Wapen van Zandvoort. Geniet van 
een heerlijke Jopen Bock, Grolsch rijke Herfstbock en Texels Bock. Je bent vanaf 16.00 uur van 
harte welkom. Gratis entree, maar reserveer vooraf wel even, want er is een beperkt aantal plekken 
(24 zitplaatsen). 
 

https://gotothespot.com/online-watersportlessen-boeken/zandvoort-goes-wild/
https://www.dagjevogelen.nl/aw-duinen/?category=10
https://www.wapenvanzandvoort.nl/
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Workshop Wild fotografie  – 11 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Natuur 
Locatie: Amsterdamse Waterleidingduinen, Zandvoortselaan 130 
Kosten: € 85,- excl. entreegeld a € 1,50 
Tijdstip: 12.00 – ca. 17.15 uur 
Reserveren: Ja, via info@jeroensnel.com (min. 6 max. 10 personen) 
 
Aan de hand van professioneel natuurfotograaf Jeroen Snel leer je hoe je het beste de mooiste 
plaatjes schiet van wild in de Waterleidingduinen. Voorafgaand wordt een korte basisuitleg 
gegeven over instellingen als diafragma, ISO waarde, sluitertijd, belichtingscorrectie en witbalans. 
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan compositie en de juiste belichting. De workshop is 
geschikt voor beginnende fotografen vanaf 16 jaar. 
 
Benodigdheden: pro-actieve houding, eigen camera met middellange telelens (bij. 70-200mm), 
eventueel een groothoeklens, schoeisel en kleding die nat en vies mogen worden. 
 
 
Zandsculpturen Expositie – 12-16 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Miniatuur, Natuur/ Cultuur 
Locatie: Badhuisplein 
Kosten: Gratis 
Reserveren: Nee 
 
Zes van Europa’s beste Zandkunstenaars maken de mooiste kunstwerken. Je kunt de 
zandkunstenaars de hele week gratis aan het werk zien. 
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Theaterklas Zandvoort goes Wild – 12, 13 & 14 oktober - HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Miniatuur, Natuur/ Cultuur 
Locatie: Jeugdhuis Protestantse Kerk, Poststraat 1 
Kosten: € 65,- incl.. limonade/ thee/ fruit 
Tijdstip: 9.00 – 12.30 uur 
Reserveren: Ja, via office@daniellaoonk.nl 
 
Ben je 8-12 jaar en hou je van toneelspelen?  
Doe dan mee met de nieuwe Theaterklas Zandvoort in de herfstvakantie We gaan 3 ochtenden aan 
de slag om allerlei theater-en presentatie skills te ontwikkelen. Hoe loopt een hert eigenlijk, hoe 
presenteert een vos zich? Bries als een wild paard! En hoe goed kan een uil zijn nek draaien? We 
verwerken wilde geluiden en scripts in de workshop. Je leert acteren, je stem gebruiken, 
presenteren, dansen, bewegen en mime.  
 
 
Kinderworkshop Waterfleshanger van gejut scheepstouw maken – 12 oktober - HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Miniatuur, Natuur/ Cultuur 
Locatie: Zandvoorts Museum 
Kosten: € 6,50 
Tijdstip: 10.00 – 12.00 uur 
Reserveren: Ja, via info@zandvoortsmuseum.nl, max 6 tot 8 kinderen (8+) 
 
UPcycle en Re-use: Maak van gejut scheepstouw je eigen flessentasje zodat je altijd je eigen 
herbruikbare waterflesje bij je hebt en nooit meer een PET-waterflesje hoeft te kopen. Vergeet je 
eigen herbruikbare flesje niet, zodat je hanger precies op maat gemaakt kan worden! 
 
 
Kinder Wild wandeling – 13, 14 & 15 (geannuleerd) oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Avontuur, Miniatuur, Natuur/ Cultuur 
Locatie: Amsterdamse Waterleidingduinen, Zandvoortselaan 130 
Kosten: € 9,80 p.p. 
Tijdstip: 16.00 uur 
Reserveren: Ja, klik hier 
 
Speciaal voor kinderen. De aanleiding voor Zandvoort goes Wild: de Bronsttijd! Op zich is de 
paartijd niets vreemds, behalve als je een hert bent. De mannetjes brullen er rustig op los om te 
laten weten dat ze er klaar voor zijn. Het burlen heeft het meeste weg van een vreemd soort boer. 
Erg smakelijk. Maar wat daarop volgt is schitterend om te zien: de herten jagen op elkaar en gaan 
letterlijk de strijd met elkaar aan. En met een beetje geluk zie jij de beukende geweien live! Omdat 
je van de paden afgaat is stevig schoeisel aanbevolen en is de wandeling niet geschikt voor 
mensen die slecht ter been zijn of kinderwagens. 
 
 
  

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-wildwandeling-117648123705?aff=week2
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Maanschilderij maken – 13 oktober HERFSTVAKANTIE - geannuleerd 
Soort:  Cultuur 
Locatie: Amsterdam Beach Hotel, Badhuisplein 2-4 
Kosten: € 39,50 incl. koffie en gebak 
Tijdstip: 13.00 – 15.30 uur 
Reserveren: Ja, klik hier 
 
Leven met de maan is iets wat steeds meer mensen doen, maar ook gewoon het waarderen van 
een mooie maan wanneer je 's avonds op straat loopt is iets wat vele onder ons herkennen. Tijdens 
deze workshop maken we een maan van Ø 30 CM die we beschilderen met acrylverf en zand. Door 
het gebruik van zand kunnen we de mooiste structuren creëren! 
 
 
Herfst Surf-camp bij The Spot – 14 t/m 16 oktober 
Soort:  Avontuur, miniatuur 
Locatie: Watersportcentrum The Spot, Boulevard Barnaart 22 
Kosten: € 99,- 
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur 
Reserveren: Ja, klik hier 
 
Voor alle surfgromms (ook in spé) van 7 t/m 17 jaar staat er 3 dagen surf-fun op het programma in 
de Herfstvakantie! 

- 11 t/m 13 oktober om 10:00 of om 14:00 
- 14 t/m 16 oktober om 10:00 of om 14:00 

Surfen met je eigen groep? 
Reserveer een twee uur durende surfclinic in de herstvakantie samen met je eigen vriendjes en 
vriendinnetjes! Share the stoke! 
Vragen? Mail naar strand@gotothespot.com óf bel 023-5717600 
 
 
Wild Watershoot – 14 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Avontuur, Miniatuur 
Locatie: Strand 
Kosten: v.a. € 99,- 
Tijdstip: In overleg 
Reserveren: Ja, klik hier 
 
Voel jij je helemaal thuis in de zee? En wil jij een paar supervette foto's van jou in actie op jouw 
board of kite? Dan heeft Waterworks tijdens Zandvoort goes Wild een te gekke actie voor jou! Laat 
jezelf, eventueel met een aantal vrienden, fotograferen terwijl je de golven bedwingt of airtime 
maakt. Na afloop krijg je een serie schitterende actiefoto's. 
 
 
  

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-maak-je-eigen-maanschilderij-122049506359
https://gotothespot.com/online-watersportlessen-boeken/zandvoort-goes-wild/
https://www.waterworks.earth/zandvoort-wild
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Dagje Vogelen – 14 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Natuur, Miniatuur 
Locatie: Boshut ‘t Panneland, Vogelenzangseduinweg 4, Vogelenzang 
Kosten: € 55,- (incl. lunch, koffie/ thee en entree) 
Tijdstip: 08.00 – 13.00 uur 
Reserveren: Ja, klik hier 
 
In oktober is de vogeltrek in volle gang. Groepen Vinken, Graspiepers en Lijsters zijn onderweg van 
hun broedgebied in het noorden naar hun overwinteringsgebied in het zuiden. In de Amsterdamse 
Waterleidingduinen is deze trek goed te zien. Zeker met wind uit het oosten concentreert de 
vogeltrek zich langs de kust en kunnen we mooie aantallen trekvogels verwachten. We gaan op 
zoek naar de wat zeldzamere trekvogels zoals de Beflijster, Kruisbek, Tapuit en misschien wel een 
Bladkoning. Andere leuke vogels die we tegen kunnen komen zijn Krooneend, Klapekster, 
Vuurgoudhaan, Boomvalk en Grote Gele Kwikstaart. 
We sluiten de dag af met een lekkere lunch bij Boshut Panneland, waar we de soortenlijst 
bespreken. 
 
 
Zandvoort goes Wild Experience – 14 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Avontuur 
Locatie: BMW Driving Experience Slotemakers, Rob Slotemakerstraat 1 
Kosten: € 49,- p.p. (betalen op locatie per pin) 
Tijdstip: 17.00 – 19.00 uur 
Reserveren: Ja, telefonisch via 023-5714423 
 
Zin om te driften en racen in Zandvoort? De Arrive and Drift Experience is de perfecte 
kennismaking met de BMW Driving Experience. Een spectaculair programma van ruim 1,5 uur 
waarin we je kennis laten maken met de kunst van het driften.  
Ook ga je strijden op ons handling parcours om de snelste tijd neer te zetten in een sportief BMW 
Group model! 1,5 uur pure adrenaline gegarandeerd! 
 
 
Racen op het circuit – 14 oktober HERFSTVAKANTIE - geannuleerd 
Soort:  Avontuur 
Locatie: Circuit Zandvoort 
Kosten: v.a. € 30,- 
Tijdstip: In overleg 
Reserveren: Ja, klik hier 
 
Een formule 1 circuit heeft iets magisch. Zeker een circuit met een rijke geschiedenis. Tijdens 
Zandvoort goes Wild rij jij 1 ronde met een coureur mee in een BMW M3 (€ 30,-), AUDI RS5 450 PK 
(€ 39,99) of AUDI R8 V10 PLUS 560 PK (€ 55,-). Of laat je 2 rondes rijden, waarna je zelf 2 rondes 
achter het stuur kruipt (€109,-). Een balaclava is verplicht en is ter plekke te koop voor € 4,-. 
 
 
  

https://www.dagjevogelen.nl/aw-duinen-panneland/?category=10
http://booking@driving-fun.com


Versie 14 oktober 2020 

 

Kinderworkshop Van PET-fles tot armband – 15 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Miniatuur, Natuur/ Cultuur 
Locatie: Zandvoorts Museum 
Kosten: € 6,50 
Tijdstip:  10.00 – 12.00 uur 
Reserveren: Ja, klik hier, max 6 tot 8 kinderen (8+),  
 
UPcycle en Reuse: Leer via een innovatieve techniek hoe je van gejutte PET-flessen een arm- of 
enkelbandje maakt. 
We gaan aan de slag met PET-flesjes; snijden, draden spannen, in elkaar draaien en verhitten, om 
tot slot de armband hiervan te draaien. We gebruiken hiervoor diverse apparaten, die speciaal 
hiervoor zijn ontworpen. 
Voor het maken van de armbandjes hebben we 3 flesjes nodig om te bewerken. De meeste flesjes 
zijn transparant, maar het is wel zo leuk als je er een andere kleur bij kunt vinden (meestal groen of 
blauw). 
 
 
Autorijden voor kinderen – 16 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Miniatuur, Avontuur 
Locatie: Circuit Zandvoort, Burg. Van Alphenstraat 108 
Kosten: € 55,- 
Tijdstip:  in overleg, sessie duurt 25 minuten 
Reserveren: Ja, telefonisch via 085 - 2737390 
 
Op het circuit van Zandvoort organiseert Bleekemolens Race Planet regelmatig autorijlessen voor 
kinderen vanaf tien jaar. Na een uitgebreide instructie en onder toeziend oog van professionele 
instructeurs, mag je samen met jouw vader of moeder in jullie eigen auto het wereldberoemde 
circuit verkennen.  
 
 
Bodhi goes Wild -  16 en 18 oktober - geannuleerd 
Soort:  Culinair, Natuur/ Cultuur 
Locatie: Bodhi Beach, Zuidstrand 2 
Kosten: € 50,- p.p. (Diner en Bioscoop) € 10,- (wandeling) 
Tijdstip: Vrijdag: 15.00 – 22.00 uur 

Zondag: 14.00 – 21.00 uur  
Reserveren: ja, per mail info@bodhibeach.nl 
 
Wegens succes in de herhaling: een uniek & dagvullend programma aan (alleen samen te boeken): 

- Een wandeling van 2 uur door de AWD onder leiding van een natuurgids 
- Een 4-gangen wild menu 
- Een plekje in de buitenbios voor de film "De nieuwe wildernis" 

  
Om 15u op vrijdag en om 14u op zondag starten we met een 2uur durende wandeling door de 
Amsterdamse waterleidingduinen met natuurgids Ruud van Doorn. 
Bij terugkomst om steken we de open haard aan en kan er een drankje gedronken worden. 
Daarna kun je genieten we van een 4 gangen wildmenu: 

http://info@zandvoortsmuseum.nl
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• Herfstsoepje met wilde paddenstoelen 
• Hertenstoof van hert uit de AWD met cranberries, kaneel & gratin 
• Kaasplankje  
• Crème Brûlée  met wilde bramen 

Gerechten kunnen eventueel ook door een vegetarische variant vervangen worden 
  
Kosten voor het menu en de bios zijn € 50 p.p., de wandeling kost € 10 p.p. en kan apart 
afgerekend worden. 
 
 
Kinderworkshop Kwal-hanger van ‘plastic soep’ – 16 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Miniatuur, Natuur/ Cultuur 
Locatie: Zandvoorts Museum 
Kosten: € 6,50 
Tijdstip:  10.00 – 12.00 uur 
Reserveren: Ja, klik hier, max 6 tot 8 kinderen (8+) 
 
UPcycle en Reuse: Hoe maak je van tot platen omgesmolten ‘plastic soep’ een kwal-hanger 
voor tegen je raam? We gaan aan de slag met tot platen omgesmolten, van het strand 
geraapt plastic; we stansen, knopen, versieren en smelten. Zo maken we een prachtige 
‘kwal-hanger’ om voor je raam te hangen. Met dit mooie upcycle-kunstwerk maak je 
iedereen die voorbij je raam loopt bewust van de plastic soep en word je zelf ook steeds 
herinnert aan het maken van een ‘plastic-vrije’ keuze. 
 
Zandsculpturen Festival – 16 oktober-februari 2021 
Soort:  Miniatuur, Natuur/ Cultuur 
Locatie: Badhuisplein 
Kosten: Gratis 
Reserveren: Nee 
 
Zes schitterende kunstwerken van zand, geheel in het thema ‘Zandvoort goes Wild’. Bekijk de 
details en verwonder je over het vakmanschap.  
 
 
Safariwandeling – 17 oktober - geannuleerd 
Soort:  Natuur/ Cultuur 
Locatie: Amsterdamse Waterleidingduinen, Zandvoortselaan 130 
Kosten: € 9,80 p.p. 
Tijdstip: 11.00 uur 
Reserveren: Ja, klik hier 
 
Je gaat tijdens de tocht de paden af en echt op avontuur naar al dat moois wat de 
Amsterdamse Waterleidingduinen te bieden heeft. De gids vertelt je alles over het gebied, 
de dieren en de planten die er leven. En niet te vergeten de rijke geschiedenis. Wist je dat 
er in de Amsterdamse Waterleidingduinen ongeveer 400 bunkers zijn?! 
 

http://info@zandvoortsmuseum.nl
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-safaritocht-119854015587?aff=week3
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Wild wandeling – 17 & 18 oktober HERFSTVAKANTIE - geannuleerd 
Soort:  Avontuur, Miniatuur, Natuur/ Cultuur 
Locatie: Amsterdamse Waterleidingduinen, Zandvoortselaan 130 
Kosten: € 9,80 p.p. 
Tijdstip: 16.00 uur 
Reserveren: Ja, klik hier 
 
De aanleiding voor Zandvoort goes Wild: de Bronsttijd! Op zich is de paartijd niets vreemds, 
behalve als je een hert bent. De mannetjes brullen er rustig op los om te laten weten dat ze er klaar 
voor zijn. Het burlen heeft het meeste weg van een vreemd soort boer. Erg smakelijk. Maar wat 
daarop volgt is schitterend om te zien: de herten jagen op elkaar en gaan letterlijk de strijd met 
elkaar aan. En met een beetje geluk zie jij de beukende geweien live! Omdat je van de paden 
afgaat is stevig schoeisel aanbevolen en is de wandeling niet geschikt voor mensen die slecht ter 
been zijn of kinderwagens. 
 
 
Wandelactiviteit Zandvoort goes Wild – 17 & 18 oktober - geannuleerd  
Soort:  Natuur/ Cultuur 
Locatie: AWD, strand, dorp 
Kosten: zie website 
Tijdstip: diverse starttijden 
Reserveren: Ja, klik hier 
 
Speciaal voor Zandvoort goes Wild organiseert Le Champion een prachtige wandeling van 15 
kilometer door het dorp, over het strand en door de schitterende natuur van Zandvoort. Met een 
maximaal 700 deelnemers ben je er zeker van dat je coronaproof kunt genieten van de omgeving. 
 
 
ATB Kennismakingsochtend – 18 oktober 
Soort:  Avontuur 
Locatie: Start MTB parcours, Rob Slotemakerstraat, Paddock C 
Kosten: Gratis 
Tijdstip: 09.00 – 12.00 uur 
Reserveren: Ja, klik hier (max. 25 personen) 
 
Wat is er mooier dan fietsen door de duinen? Fietsen? Je bedoelt Mountainbiken, want we gaan 
zoveel mogelijk over onverharde paden...We fietsen vooral over het uitdagende en vernieuwde 
'Dunebikers' parcours en langs het gloednieuwe Formule 1 circuit. Het is een zwaar parcours dus 
ervaring met mountainbiken is gewenst. 
Benodigdheden; eigen mountainbike, indien u deze niet heeft kunt u deze vooraf bij 
Mountainbiken in Zandvoort huren voor 25,- euro  (via www.mountainbikeninzandvoort.nl). 
 
 
 
 
 
 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-wildwandeling-117648123705?aff=week3
https://www.lechampion.nl/wandelactiviteit-zandvoort-goes-wild/
http://Mountainbikeninzandvoort@gmail.com
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Superfoods Wildpluk Workshop – 23 oktober 
Soort:  Natuur, Culinair 
Locatie: Het Lichthuis, Emmaweg 22  
Kosten: € 29,50, incl. potje eigen kruidenthee en recepten 
Tijdstip: 13.30 – 16.00 uur 
Reserveren: Ja, klik hier (max. 12 personen) 
 
Op 23 en 31 oktober organiseert Liefs uit Zandvoort samen met herborist Corina Busman van 
Groen Vitaal twee Superfoods Wildpluk Workshops in de Zandvoortse Duinen. Je leert hoe je zelf 
superfoods uit de natuur kunt halen en in kunt zetten voor je gezondheid.   
 
 
Wild Watershoot – 24 oktober  
Soort:  Avontuur, Miniatuur 
Locatie: Strand 
Kosten: v.a. € 99,- 
Tijdstip: In overleg 
Reserveren: Ja, klik hier 
 
Voel jij je helemaal thuis in de zee? En wil jij een paar supervette foto's van jou in actie op jouw 
board of kite? Dan heeft Waterworks tijdens Zandvoort goes Wild een te gekke actie voor jou! Laat 
jezelf, eventueel met een aantal vrienden, fotograferen terwijl je de golven bedwingt of airtime 
maakt. Na afloop krijg je een serie schitterende actiefoto's. 
 
 
Wild wandeling – 24 oktober - geannuleerd  
Soort:  Avontuur, Miniatuur, Natuur/ Cultuur 
Locatie: Amsterdamse Waterleidingduinen, Zandvoortselaan 130 
Kosten: € 9,80 p.p. 
Tijdstip: 16.00 uur 
Reserveren: Ja, klik hier 
 
De aanleiding voor Zandvoort goes Wild: de Bronsttijd! Op zich is de paartijd niets vreemds, 
behalve als je een hert bent. De mannetjes brullen er rustig op los om te laten weten dat ze er klaar 
voor zijn. Het burlen heeft het meeste weg van een vreemd soort boer. Erg smakelijk. Maar wat 
daarop volgt is schitterend om te zien: de herten jagen op elkaar en gaan letterlijk de strijd met 
elkaar aan. En met een beetje geluk zie jij de beukende geweien live! Omdat je van de paden 
afgaat is stevig schoeisel aanbevolen en is de wandeling niet geschikt voor mensen die slecht ter 
been zijn of kinderwagens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://info@liefsuitzandvoort.com
https://www.waterworks.earth/zandvoort-wild
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-wildwandeling-117648123705?aff=week4
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Golfsurfen – 24 & 25 oktober 
Soort:  Avontuur, Miniatuur 
Locatie: Pepsports, Boulevard Barnaart 22 
Kosten: € 25,- 
Tijdstip: 09.30 uur, 12.00 uur, 14.30 uur 
Reserveren: Ja, klik hier 
 
Wil jij alle kneepjes van het golfsurfen weten en leren hoe jij de golven kunt bedwingen? Kom dan 
golfsurfen tijdens Zandvoort goes Wild! In de herfstvakantie kun jij iedere dag 2 uur lang onder 
begeleiding van een gecertificeerde instructeur leren surfen. Bij minder dan 4 personen in een 
bepaald tijdslot kan in overleg een ander tijdstip bepaald worden. 
 
 
Mini retreat – 25 oktober 
Soort:  Anti-wild 
Locatie: Zenzo Yoga, Raadhuisplein 1B (Bovenverdieping) 
Kosten: € 39,- p.p. 
Tijdstip: 13.45 uur & 17.00 uur 
Reserveren: Ja, mail naar info@zenzoyoga.nl 
 
Vaak zijn we druk in ons hoofd en nemen niet genoeg tijd voor onszelf. Planningen, deadlines, al 
die ‘moetjes’… We doen (te) veel en gaan maar door. Daardoor luisteren we eigenlijk niet goed 
naar onszelf. Tijdens deze dag retreat gaan we even een heleboel stappen terug. Terug naar de 
essentie. Terug naar wat jou drijft, naar wat jouw ogen doen stralen en naar waar jij het liefste de 
hele dag mee bezig wilt zijn. Na de ontvangst met thee, maken we een mindfulness wandeling, 
gevolgd door yin yoga-oefeningen om het hart te openen. We sluiten de dag af met diepe 
meditatie en klankschalen. 
 
 
Voorstelling ‘Ik zou wel een kindje lusten’ – 25 oktober 
Soort:  Miniatuur 
Locatie: NTB 
Kosten: € 12,50 p.p. 
Tijdstip: 13.00 uur & 15.00 uur 
Reserveren: Ja, via deze link 
 
De kleine krokodil vindt bananen best lekker, maar eigenlijk zou hij ook wel eens een kindje lusten. 
Op een dag ziet hij een meisje en waagt hij een poging... Een dolkomisch verhaal met fijne droge 
humor die iedereen, jong en oud, zal waarderen. In verband met de Corona maatregels moeten we 
helaas een limiet stellen aan het aantal volwassenen. Per 2 kinderen mag er maximaal 1 volwassene 
mee per voorstelling. 
 
 
 
 
 
 
 

https://pepsports.com/reserveren/
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kindervoorstelling-ik-zou-wel-een-kindje-lusten-120968212179?aff=week4
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Drive in bioscoop – 25 oktober - geannuleerd 
Soort:  Miniatuur 
Locatie: Parkeerterrein P Zuid 
Kosten: € 25,00 per auto 
Tijdstip: 18.00 uur Lion King (2019), NL versie  

20.30 uur Jumanji (2019) 
Reserveren: Ja, klik voor de juiste film Lion King en  Jumanji 
 
Op Parkeerterrein Zuid komt een heuse Drive In bioscoop met twee leuke films voor het hele gezin! 
Kom samen genieten van een bijzonder avondje uit. Een avondje naar de film zoals je nog nooit 
eerder hebt meegemaakt. Je koopt een kaartje per auto en via de juiste radiozender die je 
doorkrijgt kan je het geluid van de film aanzetten. Vanuit de auto kijken jullie naar de film, helemaal 
Coronaproof dus. Mocht de film vanwege aangescherpte maatregelen of andere omstandigheden 
zoals te harde wind niet door kunnen gaan krijg je je geld gewoon terug. 
 
Wild wandeling – 31 oktober -geannuleerd  
Soort:  Avontuur, Miniatuur, Natuur/ Cultuur 
Locatie: Amsterdamse Waterleidingduinen, Zandvoortselaan 130 
Kosten: € 9,80 p.p. 
Tijdstip: 16.00 uur 
Reserveren: Ja, klik hier  
 
De aanleiding voor Zandvoort goes Wild: de Bronsttijd! Op zich is de paartijd niets vreemds, 
behalve als je een hert bent. De mannetjes brullen er rustig op los om te laten weten dat ze er klaar 
voor zijn. Het burlen heeft het meeste weg van een vreemd soort boer. Erg smakelijk. Maar wat 
daarop volgt is schitterend om te zien: de herten jagen op elkaar en gaan letterlijk de strijd met 
elkaar aan. En met een beetje geluk zie jij de beukende geweien live! Omdat je van de paden 
afgaat is stevig schoeisel aanbevolen en is de wandeling niet geschikt voor mensen die slecht ter 
been zijn of kinderwagens. 
 
 
Superfoods Wildpluk Workshop – 31 oktober 
Soort:  Natuur, Culinair 
Locatie: Het Lichthuis, Emmaweg 22  
Kosten: € 29,50, incl. potje eigen kruidenthee en recepten 
Tijdstip: 10.00 – 12.30 uur 
Reserveren: Ja, klik hier (max. 12 personen) 
 
Op 23 en 31 oktober organiseert Liefs uit Zandvoort samen met herborist Corina Busman van 
Groen Vitaal twee Superfoods Wildpluk Workshops in de Zandvoortse Duinen. Je leert hoe je zelf 
superfoods uit de natuur kunt halen en in kunt zetten voor je gezondheid.   
 
 
  

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-drive-in-bioscoop-the-lion-king-2019-nl-gesproken-124518741909
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-drive-in-bioscoop-jumanji-124537750765
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-wildwandeling-117648123705?aff=week4
http://info@liefsuitzandvoort.com
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Dagje Vogelen – 31 oktober HERFSTVAKANTIE 
Soort:  Natuur, Miniatuur 
Locatie: Pannenkoekenhuis ‘Dune’, Zandvoortselaan 130, Zandvoort 
Kosten: € 39,50 
Tijdstip: 08.00 – 12.00 uur 
Reserveren: Ja, klik hier 
 
Deze excursie staat in het teken van de vogels van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Vanwege 
zijn ligging aan de kust, het kraakheldere water en de relatieve rust is dit een bijzonder gebied om 
vogels te kijken. Omdat het water constant in beweging is in de duinen, vriest dit water ook niet 
dicht. Deze combinatie maakt dat veel noordelijke eendensoorten dit gebied gebruiken om te 
overwinteren. Omdat je in de Waterleidingduinen niet op de paden hoeft te blijven kun je een 
heerlijke wandeling maken langs verschillende biotopen en goede plekken om vogels te kijken. Als 
het weer gunstig is kunnen we nog het staartje van de najaarstrek meepakken en we maken tijdens 
deze excursie zeker kans op Krooneend, Brilduiker, Grote Zaagbek, Wilde Zwaan en Klapekster 
 
 
Wild Watershoot – 31 oktober  
Soort:  Avontuur, Miniatuur 
Locatie: Strand 
Kosten: v.a. € 99,- 
Tijdstip: In overleg 
Reserveren: Ja, klik hier 
 
Voel jij je helemaal thuis in de zee? En wil jij een paar supervette foto's van jou in actie op jouw 
board of kite? Dan heeft Waterworks tijdens Zandvoort goes Wild een te gekke actie voor jou! Laat 
jezelf, eventueel met een aantal vrienden, fotograferen terwijl je de golven bedwingt of airtime 
maakt. Na afloop krijg je een serie schitterende actiefoto's. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het programma voor Zandvoort goes Wild 2020 is met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld, maar het kan voorkomen dat er een 
foutje in is geslopen. De organisator van een betreffende activiteit heeft altijd de meest actuele informatie. Er kunnen geen rechten 
worden ontleend aan dit document. 

https://www.dagjevogelen.nl/aw-duinen-4/?category=10
https://www.waterworks.earth/zandvoort-wild

