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Wat te doen bij nood
Noodgevallen altijd melden bij de receptie

055 - 3781777
Wij staan in geval van nood dag en nacht voor u en

de hulpdienst klaar en wijzen hen de weg. Wan-
neer een dokter of ambulance voor de slagboom
staat en wij niet op de hoogte zijn dan is het heel

moeilijk voor hen om bij de locatie te komen.

Openingstijden:
Cafetaria de Friterie en
kantine het Witte huis

zijn ieder weekend geopend van
22 maart tot 27 oktober.

Van 19 april tot en met 5 mei, de

weekenden van Pasen, Hemelvaart en

Pinksteren, de maanden juli en
augustus en van 12 tot en met 26

oktober elke dag geopend.
In de maand juni is de Friterie ook op

donderdag geopend.

De supermarkt is 7 dagen per week

geopend vanaf 22 maart - 27 oktober.

Restaurant de Ruggestee is het
gehele jaar geopend met

uitzondering van de maandagen.

kijk op de website of de app
voor de openingstijden

Dit recreatieprogramma is met zorg samengesteld
echter prijswijzigingen, druk- of zetfouten zijn
voorbehouden

RRRReeeeiiiissssjjjjeeee 2222000011119999
Obersee- Obersee- Bad Münstereifel-Bad Münstereifel-Mönchengladbach       Mönchengladbach       Woensdag 26 juniWoensdag 26 juni

Donderdag 27 juniDonderdag 27 juni
Vrijdag 28 juniVrijdag 28 juni

€ 199,- p.p.€ 199,- p.p.
ZZZZiiiieeee    vvvvoooooooorrrr     mmmmeeeeeeeerrrr     

iiiinnnnffffoooorrrrmmmmaaaatttt iiiieeee     ppppaaaaggggiiiinnnnaaaa    44445555

Download onze app voormeer informatie

Zoek op 
“Veluwshof” in de
Playstore en
download de app

Zoek op “Recreatie-app” in deApp store en download
de app. Zoek na hetopenen van de app op

“Veluwshof” en bevestig de wijzigingen

Tot ziens 
bij

de activite
iten!
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BBoowwlleerrss  ggeezzoocchhtt!!Houdt u van bowlen?  Op zondagochtend vanaf 7 april tot en met 22 september kunt in de Ruggestee
meedoen aan een bowling competitie voor € 3,50 per
persoon per keer. De competitie bestaat uit 20 wedstijden. Elk team kan 3 personen groot zijn. Bij afwezigheid kan een 2e teamlid toch punten behalen voor het team met uw blindscore + handicap.

Aanmelden kan bij de receptie of via info@veluwshof.nl



InformatieInformatie InformatieInformatie

Receptie 
055-3781777 
De receptie is dagelijks geopend in:
november t/m februari

maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur 
zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur
zondag van 12.00 tot 16.00 uur

maart, april, mei, juni, september en oktober
maandag t/m zaterdag 9.00 tot 17.00 uur 
zondag van 10.00 tot 16.30 uur

juli en augustus 
alle dagen 9.00 tot 18.00 uur
vrijdag extra open tot 19.00 uur

U kunt hier terecht voor fietsroutes en brochures
betreffende bezienswaardigheden en pretparken in de 
omgeving. Ook kunt u terecht voor het huren van 
fietsen en de aanschaf van gasflessen en olie.

Buiten deze tijden zijn wij voor aankomsten en in geval
van nood telefonisch bereikbaar of via de nachtbel (t.o.
de receptie).

Het Witte huis 
055-3782323
De deuren van het gezellige Witte huis staan open
voor het hele gezin. U kunt bij ons terecht voor een
potje biljart, dart, klaverjassen of jokeren. Ook worden
er kindershows georganiseerd en kunt u mooie prijzen
winnen tijdens de bingo. Aan de bar kunt u diverse 
drankjes en hapjes bestellen en genieten van een
avond vol gezelligheid. 

Friterie 
055-3782323
Een keer geen zin om te koken? Voor snacks, frites,
een lekker ijsje, milkshake's en slush puppy moet u
zeker bij ons zijn, afhaalmenu’s zijn ook mogelijk. Ook
voor de vegetariërs hebben wij genoeg in huis.

Bowling Restaurant de Ruggestee 
055-3781666 
Bij ons bent u van harte welkom voor een ontspannen
uurtje bowlen, lunch bij de open haard of op het terras,
gezellig borrelen of dineren in ons sfeervolle 
restaurant. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot de
keuze van een BBQ, steengrill, een keuze uit onze
speciale 3-gangen menu’s of a la carte kaart.

Supermarkt ’t Veluws hof 
055-3781767
Naast een volledig assortiment waaronder: groenten,
fruit, brood, vlees en vleeswaren worden er dagelijks
verse stokbroden, pistolets, croissants etc. gebakken.
In het hoogseizoen geopend van 8.00 - 20.00 uur.
Een geldautomaat is aanwezig tijdens openingstijden.

WiFi draadloos internet
Het gehele park beschikt over draadloos internet,
inlogcodes zijn verkrijgbaar bij de receptie. Al voor 
€ 1,50 per dag per apparaat of 7 dagen voor slechts
€ 7,50 per apparaat.

Fietsverhuur van Rooth 66
(Elektrische) fietsen, mountainbikes, tandems, 
kinderfietsen, kinderstoeltjes, diverse karren en 
manden zijn te huur via de receptie. In het 
hoogseizoen verhuren wij ook skelters. Wij raden u
aan te reserveren tijdens openingstijden op de 
receptie.

Voorzieningen
• Verwarmd buitenzwembad met waterglijbaan, 

wellness uitbouw, jetstreams en kinderspeelbad 
(deze is met mooi weer geopend vanaf 27 april)

• Wasserette (2 wasmachines en 2 drogers)
• Vaatwasmachine
• Mindervalide douche en toilet
• 2 tennisbanen
• Voetbal-, volleybal-, basketbalveld (sportcourt)
• Jeu de Boules banen
• Midgetgolfbanen (€ 1,50 per balletje, waarvan 

€ 0,50 borg)
• Dartborden (in het Witte Huis)
• Tafelvoetbal
• Tafeltennistafels
• Meerdere speeltuinen
• Kindertheater (Schater theater op de Brink)
• In vakantieperiodes en feestdagen is er een 

recreatieteam aanwezig

Openbaar vervoer
Hoenderloo beschikt over 1 buslijn 108 welke naar 
Otterlo en Apeldoorn gaat. Er zijn 2 haltes; hoek 
Miggelenbergweg/Brouwersweg en Krimweg t.h.v.
nummer 6. De bus rijd 1x per uur, kijk voor 
vertrektijden op www.9292.nl.
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Politie, Brandweer, Ambulance
Alarmnummer 1-1-2
Politie geen spoed 0900-8844

Spoedeisende hulp 
Gelre ziekenhuizen 
locatie Apeldoorn
055-5818181
Albert Schweitzerlaan 31, Apeldoorn

Huisartsenpost (geen spoed)
Gelre ziekenhuizen 
locatie Apeldoorn
Bezoek aan de huisartsenpost kan uitsluitend 
plaatsvinden na telefonisch overleg.
0900-6009000
Albert Schweitzerlaan 31, Apeldoorn
(op de receptie is een routekaart aanwezig)

Huisartsenpraktijk Dieleman
Apotheekhoudend huisarts
055-3781280
Heldringsweg 1 (tegenover Rooth66 fietsverhuur)

Dierenkliniek De Vijfsprong 
055-5763090
Krimweg 6

Dierenambulance
06-22202529 ( 24 uur per dag)

Tandarts M. Spaans
055-3781949
b.g.g. 055-5216125
Veldheim 4

Apeldoornse Taxi Service
055-5333906

De Veluwe Taxi
06-30409106

Belangrijke�nummersBelangrijke�nummers
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Zaterdag 6 april
13.30 uur Inschrijven jeu de boules. Ook voor niet 

competitiespelers. € 1,- per keer  
14.00 uur Jeu de boules recreantencompetitie, 

verzamelen bij de jeu de boules banen  
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden 

kunt u ook 2 extra ronden spelen. 
1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra 
ronde hoofdprijs € 100,- contant  

20.00 uur Darten in het Witte huis   

Zondag 7 april
10.30 uur Recreantencompetitie bowlen in de 

Ruggestee  

Zaterdag 23 maart
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen. 

1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 100,- contant  
20.00 uur Darten in het Witte huis    

Zaterdag 30 maart
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen. 

1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 100,- contant  
20.00 uur Darten in het Witte huis   

Zaterdag 13 april
13.30 uur Inschrijven jeu de boules. Ook voor niet competitiespelers. € 1,- per keer
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
14.00 uur Jeu de boules recreantencompetitie, verzamelen bij de jeu de boules banen
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen. 

1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 100,- contant
20.00 uur Darten in het Witte huis   

Zondag 14 april
10.30 uur Recreantencompetitie bowlen in de Ruggestee  

Evert's MagicEvert's Magic
ShowShow
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Paasbrunch in de RuggesteePaasbrunch in de Ruggestee
1e paasdag1e paasdag ZZZZoooonnnnddddaaaagggg    22221111     aaaapppprrrr iiii llll     11111111 ....00000000     uuuuuuuurrrr
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per email info@veluwshof.nl of bij de receptieper email info@veluwshof.nl of bij de receptie

Vrijdag 19 april  
20.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   

Zaterdag 20 april   
10.00 uur Meet and Greet met Mik en Mak bij het Schatertheater  
13.30 uur Inschrijven jeu de boules. Ook voor niet competitiespelers. € 1,- per keer
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
14.00 uur Jeu de boules recreantencompetitie, verzamelen bij de jeu de boules banen
14.00 uur Evert´s Magic show in het Witte huis
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak   
19.00 uur Waterballen, kun jij in een bal over het water lopen… 

in het zwembad € 3,- p.p.   
20.00 uur Jeugdavond 11+ verzamelen bij het Witte huis   
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen. 

1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 250,- contant   

Zondag 21 april 1e paasdag   
10.00 uur Paaseieren zoeken voor de kinderen t/m 11 jaar, verzamelen bij de receptie
11.00 uur Paasbrunch in de Ruggestee  
14.00 uur Kinderpaasbingo in het Witte huis
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak   
20.00 uur Kom mee snoepen van geroosterde marshmallows bij het theater   

Dinsdag 23 april   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen.

Vanmorgen gaan we strijkkralen figuren maken   
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld. Vanmiddag spelen we 

Panna knock out
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak   
19.00 uur Peddelen, doe mee in het zwembad aan bootje varen. 5 t/m 11 jaar 

(diploma A verplicht)  

Maandag 22 april 2e paasdag   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij Schatertheater. Vanmiddag spelen we het 

verkeerspleinspel  
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak   
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HHeett  pprrooggrraammmmaa  vvaann  KKoonniinnggssddaagg  
AAppeellddoooorrnn  lliiggtt  bbiijj  ddee  rreecceeppttiiee

Zondag 28 april  
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
10.30 uur Recreantencompetitie bowlen in de Ruggestee   
13.00 uur Gezinsbowlen € 1,25 p.p. opgeven vanaf 12.45 uur in de Ruggestee   
14.30 uur Sport en Spel, vanmiddag gaan tennissen verzamelen bij de tennisbaan
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak   
19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld  

Zaterdag 27 april  Koningsdag 
10.00 uur Meet and Greet met Mik en Mak bij het Schatertheater   
13.30 uur Inschrijven jeu de boules. Ook voor niet competitiespelers. € 1,- per keer
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
14.00 uur Jeu de boules recreantencompetitie, verzamelen bij de jeu de boules banen
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld  
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld   
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden, kunt u ook 2 extra ronden spelen.

1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 100,- contant
20.00 uur Darten in het Witte huis    

Donderdag 25 april   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het Witte huis   
16.30 uur Kinderfestijn, gratis patat eten voor de jeugd tot 12 jaar. 

Verzamelen bij de Friterie   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak   

Vrijdag 26 april  
20.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis    

Woensdag 24 april   
10.00 uur Kinderbingo bij het theater. Tip, neem je potlood mee   
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het Schatertheater. Vanmiddag gaan we een 

speurtocht lopen   
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak   
19.00 uur Spelbowlen 12 jaar en ouder, verzamelen bij de ingang van de Ruggestee    

Vanaf vandaag is het zwembad voorhet eerst geopend.(bij mooi weer)
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Maandag 29 april  
09.45 uur Fotomok, ga op de foto met Mik, je huisdier of gewoon 

alleen en laat deze drukken op een mok. De kosten zijn € 8,95
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, 

spelen en knutselen   
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld   
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van 

Mik en Mak   
19.00 uur Moonlight Swimming tot 20.00 uur, mits het weer het toelaat 

Woensdag 1 mei   
10.00 uur Kinderbingo bij het theater. Tip, neem je potlood mee   
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het Schatertheater. 

Vanmiddag gaan we een speurtocht lopen   
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak   
19.00 uur Peddelen, doe mee in het zwembad aan bootje varen. 5 t/m 11 jaar 

(diploma A verplicht)   

Dinsdag 30 april   
10.00 uur Zeepkistenrace met 2 categorieën, zelfgemaakte en versierde skelters. 

Verzamelen bij het sportveld.  
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld. Vanmiddag spelen we 

Panna knock out  
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak   
19.00 uur Waterballen, kun jij in een bal over het water lopen… 

in het zwembad € 3,- p.p.  
20.00 uur Darten in het Witte huis    
20.00 uur Kinderdisco bij het Schatertheater

Donderdag 2 mei   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het Witte huis   
16.30 uur Kinderfestijn, gratis patat eten voor de jeugd tot 12 jaar. 

Verzamelen bij de Friterie   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak   

Vrijdag 3 mei
20.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis    

ZZZZeeeeeeeeppppkkkkiiiisssstttteeeennnnrrrraaaacccceeee
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Heb je geen skelter dan hebben wij er 1 te leen

Fotomok!Fotomok!
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Ruggestee HIGH TEAHIGH TEA
Zondag 12 mei Moederdag

Vanaf 14.00 uur kunt u genieten van een high tea 
voor slechts € 12,50 p.p.

Reserveer bij de receptie vóór vrijdag 10 mei

De High Tea bestaat uit:

Mini sandwiches vlees en vis, quiche, cupcakes, 
scones, eclairs, franse mini soesjes, petit fours, 

muffins en macarons

Vrijdag 10 mei   
20.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis    
20.00 uur Jeu de Boules moonlight toernooi, verzamelen en opgeven bij de jeu de 

boules banen tot 19.45 uur. Kosten zijn € 3,50 per persoon   

Zaterdag 11 mei   
13.30 uur Inschrijven jeu de boules. Ook voor niet competitiespelers. € 1,- per keer
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
14.00 uur Jeu de boules recreantencompetitie, verzamelen bij de jeu de boules banen
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden, kunt u ook 2 extra ronden spelen.

1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 100,- contant
20.00 uur Darten in het Witte huis    

JJJJeeeeuuuu    ddddeeee    bbbboooouuuulllleeeessss    
mmmmoooooooonnnnllll iiiigggghhhhtttt     ttttooooeeeerrrrnnnnooooooooiiii

Vrijdag 10 mei 20.00 uurVrijdag 10 mei 20.00 uur
VVVVeeeerrrrzzzzaaaammmmeeeelllleeeennnn    eeeennnn    ooooppppggggeeeevvvveeeennnn    

bbbbiiii jjjj     ddddeeee    bbbbaaaannnneeeennnn    ttttooootttt     
11119999....44445555    uuuuuuuurrrr ,,,,     €€€€    3333,,,,55550000    pppp....pppp....

Zondag 5 mei  Bevrijdingsdag 
10.30 uur Recreantencompetitie bowlen in de Ruggestee   

Zaterdag 4 mei  Dodenherdenking
10.00 uur Aanvang rondrit met de trein over het park. In- en uitstappen alleen bij het 

sportveld  
13.30 uur Inschrijven jeu de boules. Ook voor niet competitiespelers. € 1,- per keer
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
14.00 uur Jeu de boules recreantencompetitie, verzamelen bij de jeu de boules banen
20.15 uur Boodschappenbingo. Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden kunt u ook 2

extra ronden spelen. 1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde 
hoofdprijs € 100,- contant  

20.15 uur Darten in het Witte huis    
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SportarenaSportarena
DDDDoooonnnnddddeeeerrrrddddaaaagggg     33330000     mmmmeeeeiiii     

11113333....00000000     ----     11115555 ....33330000    uuuuuuuurrrr

op het sportveldop het sportveld

Zondag 12 mei Moederdag 
10.30 uur Recreantencompetitie bowlen in de Ruggestee   
14.00 uur High tea in de Ruggestee (met mooi weer op het terras). € 12,50 p.p.

Vrijdag 17 mei   
20.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis  

Zaterdag 18 mei   
10.00 uur Aanvang rondrit met de trein over het park. In- en uitstappen alleen bij het 

sportveld 
13.30 uur Inschrijven jeu de boules. Ook voor niet competitiespelers. € 1,- per keer
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
14.00 uur Jeu de boules recreantencompetitie, verzamelen bij de jeu de boules banen
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden, kunt u ook 2 extra ronden spelen.

1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 100,- contant
20.00 uur Darten in het Witte huis    

Zondag 19 mei  
10.30 uur Recreantencompetitie bowlen in de Ruggestee   

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag   
07.00 uur Jeu de Boules dauwtrap toernooi, verzamelen en opgeven bij de jeu de 

boules banen tot 06.45 uur. Kosten zijn € 2,00 per persoon   
10.00 uur Meet and Greet met Mik en Mak bij het Schatertheater  
13.00 uur Sportarena tot 15.30 uur, verzamelen op het sportveld 
16.30 uur Kinderfestijn, gratis patat eten voor de jeugd tot 12 jaar. Verzamelen bij de 

Friterie   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak   
20.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
20.00 uur Darten in het Witte huis   
20.00 uur Avondspel, verzamelen bij het sportveld

Vrijdag 24 mei   
20.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis    

Zaterdag 25 mei   
13.30 uur Inschrijven jeu de boules. Ook voor niet competitiespelers. € 1,- per keer
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
14.00 uur Jeu de boules recreantencompetitie, verzamelen bij de jeu de boules banen
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden, kunt u ook 2 extra ronden spelen.

1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 100,- contant  
20.00 uur Darten in het Witte huis    

Zondag 26 mei  
10.30 uur Recreantencompetitie bowlen in de Ruggestee   

JJJJeeeeuuuu    ddddeeee    bbbboooouuuulllleeeessss    
ddddaaaauuuuwwwwtttt rrrraaaapppp    ttttooooeeeerrrrnnnnooooooooiiii

Donderdag 30 mei 07.00 uurDonderdag 30 mei 07.00 uur
VVVVeeeerrrrzzzzaaaammmmeeeelllleeeennnn    eeeennnn    ooooppppggggeeeevvvveeeennnn    

bbbbiiii jjjj     ddddeeee    bbbbaaaannnneeeennnn    ttttooootttt     00006666....44445555    uuuuuuuurrrr ,,,,
€€€€    2222 ,,,,00000000    pppp....pppp....
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KleedjesmarktKleedjesmarkt
ZZoonnddaagg  22  jjuunnii    1111..0000  uuuurr  

bbiijj  hheett  tthheeaatteerr..
DDeeeellnnaammee  iiss  ggrraattiiss,,  

ooppbboouuwweenn  mmaagg  vvaannaaff  1100..3300  uuuurr
SSttaannddnnuummmmeerrss  zziijjnn  

vveerrkkrriijjggbbaaaarr  vvaannaaff  zzaatteerrddaagg  
11  jjuunnii  oopp  ddee  rreecceeppttiiee

Vrijdag 31 mei   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
14.00 uur Sport en spel, verzamelen bij het sportveld  
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak   
19.00 uur Moonlight Swimming tot 20.00 uur, mits het weer het toelaat   
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen. 

1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 250,- contant  

Zondag 2 juni  
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
10.30 uur Recreantencompetitie bowlen in de Ruggestee   
11.00 uur Kleedjesmarkt (dit is voor alle leeftijden) bij het theater. Deelname is gratis, 

opbouwen mag vanaf 10.30 uur. Stand nummers verkrijgbaar vanaf zaterdag 
1 juni op de receptie.   

13.00 uur Gezinsbowlen € 1,25 p.p. opgeven vanaf 12.45 uur in de Ruggestee   
14.00 uur High tea in de Ruggestee (met mooi weer op het terras). € 12,50 p.p.
14.30 uur Sport en spel, verzamelen bij het sportveld   
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  

Zaterdag 1 juni   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen  
13.00 uur Wasmachine voetbalwedstrijd, verzamelen bij het sportveld  
13.30 uur Inschrijven jeu de boules. Ook voor niet competitiespelers. € 1,- per keer
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
14.00 uur Jeu de boules recreantencompetitie, verzamelen bij de jeu de boules banen
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak   
20.00 uur Kom mee snoepen van geroosterde marshmallows bij het theater     
20.00 uur Vanavond gezellige muziek van DJ Bert in het Witte huis en

opening van de nieuwe bar met een live optreden  

Opening nieuwe bar Witte huisOpening nieuwe bar Witte huis
ZZZZaaaatttteeeerrrrddddaaaagggg    1111    jjjjuuuunnnniiii     22220000....00000000    uuuuuuuurrrr

mmmmeeeetttt    mmmmuuuuzzzziiiieeeekkkk    vvvvaaaannnn    DDDDJJJJ    BBBBeeeerrrr tttt    eeeennnn    eeeeeeeennnn    llll iiiivvvveeee    ooooppppttttrrrreeeeddddeeeennnn

Ruggestee HIGH TEAHIGH TEA
Zondag 2 + 9 juni 

Vanaf 14.00 uur kunt u genieten van een high tea 
voor slechts € 12,50 p.p.

Reserveer bij de receptie vóór vrijdag 31 mei 
en 7 juni

De High Tea bestaat uit:

Mini sandwiches vlees en vis, quiche, cupcakes, 
scones, eclairs, franse mini soesjes, petit fours, 

muffins en macarons

Vanaf zate
rdag zijn d

e 

kaartjes voo
r de 

kleedjesmark
t (voor all

e 

leeftijden) 
van zondag

 

verkrijgbaar
 op de rece

ptie
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MMMMuuuussssiiiicccc    TTTTiiiimmmmeeee    mmmmeeeetttt         ddddeeee     bbbbaaaannnndddd
RemixxRemixx

ZZZZaaaatttteeeerrrrddddaaaagggg    8888    jjjjuuuunnnniiii     22220000....00000000    uuuuuuuurrrr     
iiiinnnn    hhhheeeetttt     WWWWiiii tttt tttteeee    hhhhuuuuiiiissss

Zaterdag 8 juni   
10.00 uur Meet and Greet met Mik en Mak bij het Schatertheater   
13.30 uur Inschrijven jeu de boules. Ook voor niet competitiespelers. € 1,- per keer
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
14.00 uur Jeu de boules recreantencompetitie, verzamelen bij de jeu de boules banen
14.00 uur Lasergamen verzamelen en opgeven bij het sportveld
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak   
19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld   
20.00 uur Vanavond Music Time in het Witte huis met de band Remixx 
20.30 uur Kom mee snoepen van geroosterde marshmallows bij het theater       

Vrijdag 7 juni   
20.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
20.00 uur Darten in het Witte huis   

Vanaf zate
rdag zijn d

e 

kaartjes voo
r de 

kleedjesmark
t (voor all

e 

leeftijden) 
van zondag

 

verkrijgbaar
 op de rece

ptie

LasergamenLasergamen
vvvvoooooooorrrr     jjjjoooonnnngggg    eeeennnn    oooouuuudddd

ZZZZaaaatttteeeerrrrddddaaaagggg    8888    jjjjuuuunnnniiii     11114444....00000000    uuuuuuuurrrr
VVVVeeeerrrrzzzzaaaammmmeeee lllleeeennnn    bbbbiiii jjjj     hhhheeeetttt     ssssppppoooorrrrttttvvvveeeellll dddd

PinkstermarktPinkstermarkt
Zondag 9 juni vanaf 12.00 uurZondag 9 juni vanaf 12.00 uur

BBBBiiii jjjj     ddddeeee    rrrreeeecccceeeepppptttt iiiieeee     ssssttttaaaaaaaannnn     ddddiiiivvvveeeerrrrsssseeee     kkkkrrrraaaammmmeeeennnn,,,,
mmmmeeeetttt     DDDDJJJJ    oooopppp    hhhheeeetttt     tttteeeerrrrrrrraaaassss     vvvvaaaannnn    hhhheeeetttt     WWWWiiii tttt tttteeee    hhhhuuuuiiiissss

Vandaag staat
de Bungee
trampoline
op het terras 
bij de friterie

Maandag 10 juni  2e pinksterdag   
10.00 uur Kinderbingo bij het theater. Tip neem je potlood mee   
14.00 uur 12+ Disco moonlight bowlen, opgeven tot 12.00 uur bij de receptie.  € 5,- p.p. 

inclusief bittergarnituur   
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  

Zondag 9 juni 1e pinksterdag
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen   
11.00 uur Meetingpoint, in het Witte huis trakteren wij u op koffie met  iets lekkers tot 14.00 uur 
12.00 uur Pinkstermarkt, bij de receptie staan diverse kramen. Bij het Witte huis is een DJ met gezellige muziek  
14.00 uur High tea in de Ruggestee (met mooi weer op het terras). € 12,50 p.p.
14.00 uur Jeu de Boules plantjesmiddag, verzamelen en opgeven bij de jeu de boules banen tot 13.45 uur. 

Kosten zijn € 3,50 per persoon  
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
20.00 uur Moonlight Swimming tot 21.00 uur, mits het weer het toelaat   
20.00 uur 4-seizoenenbingo in het Witte huis, naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen. 1e extra ronde 

hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 250,- contant  
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Vrijdag 21 juni   
20.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis    

Zaterdag 22 juni   
10.00 uur Aanvang rondrit met de trein over het park. In- en

uitstappen alleen bij het sportveld
13.30 uur Inschrijven jeu de boules. Ook voor niet 

competitiespelers. € 1,- per keer  
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
14.00 uur Jeu de boules recreantencompetitie, verzamelen 

bij de jeu de boules banen  
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden, kunt 

u ook 2 extra ronden spelen. 1e extra ronde 
hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs 
€ 100,- contant 

20.00 uur Darten in het Witte huis    

Zondag 23 juni  
10.30 uur Recreantencompetitie bowlen in de Ruggestee   

Vrijdag 14 juni   
20.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis    

Zaterdag 15 juni   
13.30 uur Inschrijven jeu de boules. Ook voor niet competitiespelers. € 1,- per keer
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
14.00 uur Jeu de boules recreantencompetitie, verzamelen bij de jeu de boules banen
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden, kunt u ook 2 extra ronden spelen.

1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 100,- contant  
20.00 uur Darten in het Witte huis    

Zondag 16 juni  
10.30 uur Recreantencompetitie bowlen in de Ruggestee   

Vrijdag 28 juni   
20.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis    

Zaterdag 29 juni   
13.30 uur Inschrijven jeu de boules. Ook voor niet competitiespelers. € 1,- per keer
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
14.00 uur Jeu de boules recreantencompetitie, verzamelen bij de jeu de boules banen
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden, kunt u ook 2 extra ronden spelen.

1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 100,- contant  
20.00 uur Darten in het Witte huis    

Zondag 30 juni  
10.30 uur Recreantencompetitie bowlen in de Ruggestee   

Vrijdag 5 juli   
20.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis  
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Zaterdag 6 juli   
10.00 uur Meet and Greet met Mik en Mak bij het Schatertheater   
13.00 uur Jeu de Boules Franse middag, verzamelen en opgeven bij de jeu de boules 

banen. Kosten zijn € 3,50 per persoon   
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
14.00 uur Sport en spel, verzamelen bij het sportveld   
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld   
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen. 

1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 100,- contant
20.00 uur Darten in het Witte huis   

Dinsdag 9 juli   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
14.00 uur Sport en spel, verzamelen bij het sportveld  
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
20.00 uur Kom mee snoepen van geroosterde marshmallows bij het theater     
20.00 uur Darten in het Witte huis  

Zondag 7 juli   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
10.30 uur Recreantencompetitie bowlen in de Ruggestee   
13.00 uur Gezinsbowlen € 1,25 p.p. opgeven vanaf 12.45 uur in de Ruggestee   
14.30 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld   
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
20.00 uur Jeugdavond tot en met 10 jaar verzamelen bij het Witte huis   

Maandag 8 juli   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld  
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak 

Vandaag kun je een ticket krijgen voor het ontbijt van a.s. woensdag  
19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld   
21.00 uur Moonlight Swimming tot 22.00 uur, mits het weer het toelaat 

In de maanden Juli en Augustus In de maanden Juli en Augustus 
IIIIeeeeddddeeeerrrreeee    ddddiiiinnnnssssddddaaaaggggaaaavvvvoooonnnndddd    iiiinnnn    rrrreeeessssttttaaaauuuurrrraaaannnntttt     ddddeeee    RRRRuuuuggggggggeeeesssstttteeeeeeee....
BBBBiiii jjjj     eeeellllkkkkeeee    kkkkeeeeuuuuzzzzeeee    vvvvaaaannnnaaaaffff     ddddeeee    áááá     llllaaaa     ccccaaaarrrr tttteeee     kkkkaaaaaaaarrrr tttt     ddddoooooooorrrr     eeeeeeeennnn    

vvvvoooollllwwwwaaaasssssssseeeennnneeee    ggggeeeennnniiiieeeetttt     eeeerrrr     1111    kkkkiiiinnnndddd    (((( tttt ////mmmm    11111111    jjjjaaaaaaaarrrr ))))     ggggrrrraaaatttt iiiissss    vvvvaaaannnn    eeeeeeeennnn    
kkkk iiiinnnnddddeeeerrrrmmmmeeeennnnuuuu    mmmmeeeeeeee....

RRRReeeesssseeeerrrrvvvveeeeeeeerrrr     iiiinnnn    ddddeeee         Ruggestee   
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Donderdag 11 juli   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld  
16.30 uur Kinderfestijn, gratis patat eten voor de jeugd tot 12 jaar. 

Verzamelen bij de Friterie  
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
20.00 uur Jeugdavond 11+, Jongens tegen de Meiden, verzamelen bij het Witte huis    

Woensdag 10 juli 
10.00 uur Kinderbingo met ontbijt bij het Schatertheater. Tip neem je potlood mee. 

Ontbijt tickets zijn maandag 8 juli om 17.00 uur verkrijgbaar bij Mik en Mak   
14.00 uur Spelbowlen 12 jaar en ouder, verzamelen bij de ingang van de Ruggestee
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
20.00 uur Peddelen, doe mee in het zwembad aan bootje varen. 5 t/m 11 jaar 

(diploma A verplicht) 

Vrijdag 12 juli   
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
20.00 uur Darten in het Witte huis   

In de maanden Juli en Augustus In de maanden Juli en Augustus 
OOOOpppp    ddddiiiinnnnssssddddaaaagggg,,,,     wwwwooooeeeennnnssssddddaaaagggg    eeeennnn    ddddoooonnnnddddeeeerrrrddddaaaagggg    ttttuuuusssssssseeeennnn    

11113333....00000000    eeeennnn    11117777 ....00000000    uuuuuuuurrrr     kkkkuuuunnnntttt     uuuu    bbbboooowwwwlllleeeennnn    vvvvoooooooorrrr €€€€     9999,,,,00000000
ppppeeeerrrr     bbbbaaaaaaaannnn    ppppeeeerrrr     55550000    mmmmiiiinnnnuuuutttteeeennnn

NNNNaaaa    11117777 ....00000000     uuuuuuuurrrr     €€€€    11117777,,,,55550000 ppppeeeerrrr     bbbbaaaaaaaannnn    ppppeeeerrrr     55550000    mmmmiiiinnnnuuuutttteeeennnn

VVVVrrrr iiii jjjjddddaaaagggg    tttt ////mmmm    zzzzoooonnnnddddaaaagggg €€€€    11117777,,,,55550000 ppppeeeerrrr     bbbbaaaaaaaannnn    ppppeeeerrrr     55550000     mmmmiiiinnnnuuuutttteeeennnn

RRRReeeesssseeeerrrrvvvveeeeeeeerrrr     iiiinnnn    ddddeeee Ruggestee   

Zaterdag 13 juli   
10.00 uur Meet and Greet met Mik en Mak bij het Schatertheater   
12.30 uur Afwas bij………….   Mik en Mak komen bij de winnaar van de Meet en Greet 

de afwas doen  
13.30 uur Inschrijven jeu de boules. Ook voor niet competitiespelers. € 1,- per keer
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
14.00 uur Jeu de boules recreantencompetitie, verzamelen bij de jeu de boules banen
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij Schatertheater. Vanmiddag spelen we het 

verkeerspleinspel   
16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
19.00 uur Waterballen, kun jij in een bal over het water lopen… in het 

zwembad € 3,- p.p.   
19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 11- jaar   
20.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 12+ jaar   
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen 

1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 250,- contant  
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Diner  Diner  Ruggestee
Zondag 14 juli 

Vanaf 17.30 uur kunt u van een heerlijk 
3-gangen menu genieten voor slechts 

€ 16,75 p.p.
(kinderen t/m 11 jaar € 8,25 p.p.)

Reserveer bij de receptie vóór donderdag 11 juli 

Soep

Een heerlijke soep van het seizoen
Of

Kaassalade
Frisse salade met oude kaas, bleekselderij,
appel, ananas, walnoten en yoghurtdressing

***
Kabeljauw

Met rauwe ham gepocheerd in court bouillon
Of

Oerhammetje
Gebraden ham met een zoete BBQ saus

***
Parfait

Tarte Tatin van appel met vanille ijs en slagroom

BBBBIIIINNNNGGGGOOOO    OOOOPPPP    DDDDEEEE    BBBBRRRRIIIINNNNKKKK
Maandag 15 juli 19.30 uur Maandag 15 juli 19.30 uur 

Bingo spelen in de openlucht met Bingo spelen in de openlucht met 
tussendoor muziek tussendoor muziek 

KKKKaaaaaaaarrrr tttteeeennnn    vvvveeeerrrrkkkkrrrr iiii jjjj ggggbbbbaaaaaaaarrrr     vvvvaaaannnnaaaaffff     11119999....00000000     uuuuuuuurrrr

Naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen Naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen 
1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 

2e extra ronde hoofdprijs € 250,- contant2e extra ronde hoofdprijs € 250,- contant

Zondag 14 juli   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
10.30 uur Recreantencompetitie bowlen in de Ruggestee   
13.00 uur Gezinsbowlen € 1,25 p.p. opgeven vanaf 12.45 uur in de Ruggestee   
14.30 uur Sport en Spel, Voetballen verzamelen bij het sportveld  
16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak   
Vanaf 17.30 uur    Diner Ruggestee voor € 16,75 p.p.  
19.00 uur Sportief uurtje, verzamelen bij het sportveld 11- jaar   
20.00 uur Sportief uurtje, verzamelen bij het sportveld 12+ jaar   

Maandag 15 juli   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen   
12.00 uur Picknicken met Mik en Mak in het theater. De winnaar wordt bekend gemaakt bij het

Schatertheater op zondag 14 juli 
14.00 uur Sport en Spel, voetvolley op het beachvolleybalveld. Verzamelen bij het sportveld   
14.00 uur Kruisboog schieten en pijl en boogschieten op de tennisbaan. Opgeven bij de 

tennisbaan. € 3,- p.p. 
16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
19.30 uur Bingo op de Brink. Bingo spelen in de openlucht. Kaarten verkrijgbaar vanaf 

19.00 uur. Naast de 10 ronden, kunt u ook 2 extra ronden spelen. 1e extra ronde 
hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 250,- contant  

21.00 uur Moonlight Swimming tot 22.00 uur, mits het weer het toelaat   
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FFFFaaaammmmiiii llll iiiieeee    hhhhuuuutttt tttteeeennnn    bbbboooouuuuwwwweeeennnn
DDDDiiiinnnnssssddddaaaagggg    11116666    jjjjuuuullll iiii     11113333....00000000    uuuuuuuurrrr     

Verzamelen op het sportveld. Verzamelen op het sportveld. 

Om 13.00 uur worden de groepen ingedeeld en gaan jullie bouwen. Om 13.00 uur worden de groepen ingedeeld en gaan jullie bouwen. 
Tussendoor worden de bouwer(tjes) getrakteerd op een ijsje.Tussendoor worden de bouwer(tjes) getrakteerd op een ijsje.

LLLLeeeevvvveeeennnndddd
ttttaaaaffffeeeellllvvvvooooeeeettttbbbbaaaallllssssppppeeeellll

Donderdag 18 juli Donderdag 18 juli 
13.00 - 15.30 uur13.00 - 15.30 uur

hhhheeeetttt     ssssppppoooorrrr ttttvvvveeee lllldddd

Donderdag 18 juli   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
13.00 uur Levend tafelvoetbalspel tot 15.30 uur, verzamelen op het sportveld 
16.30 uur Kinderfestijn, gratis patat eten voor de jeugd tot 12 jaar. Verzamelen bij 

de Friterie   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
20.00 uur 12+ Disco moonlight bowlen, opgeven tot 15.00 uur bij de receptie. € 5,- p.p. 

inclusief bittergarnituur   
20.00 uur Darten in het Witte huis  

Dinsdag 16 juli   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
13.00 uur Familie hutten bouwen, verzamelen op het sportveld. 
16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
19.00 uur Waterballen, kun jij in een bal over het water lopen… 

in het zwembad € 3,- p.p.   
20.00 uur Kom mee snoepen van geroosterde marshmallows bij het theater    
20.00 uur Darten in het Witte huis   

Woensdag 17 juli
10.00 uur Kinderbingo bij het theater. Tip neem je potlood mee   
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld. Kinder Jeu de Boules toernooi. In 

samenwerking met de jeu de boules vereniging gaan we vanmiddag met de 
kinderen jeu de boulen. De boules zijn bij de banen te leen    

16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
20.00 uur Peddelen, doe mee in het zwembad aan bootje varen. 5 t/m 11 jaar 

(diploma A verplicht) 

Vandaag staat

de Bungee
trampoline
bij het theater

Borrel & Hap       Borrel & Hap       Ruggestee
In juli en augustus

tussen 14.00 - 17.00 uur
voor slechts € 7,50

• 2 drankjes (bier van de tap,
fris of huiswijn)

• 6 loempiaatjes
• 4 bitterballen
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Dit jaar bestaan wij            jaarDit jaar bestaan wij            jaar

Dit vieren we vrijdag 19 juli tijdens de BingoDit vieren we vrijdag 19 juli tijdens de Bingo
met 10 hoofdprijzen van € 43 contantmet 10 hoofdprijzen van € 43 contant

1111eeee     eeeexxxxtttt rrrraaaa    rrrroooonnnnddddeeee     hhhhooooooooffffddddpppprrrr iiii jjjjssss    €€€€    77775555,,,, ----     eeeennnn    
2222eeee    eeeexxxxtttt rrrraaaa    rrrroooonnnnddddeeee    hhhhooooooooffffddddpppprrrr iiii jjjjssss    €€€€     222255550000 ,,,, ----     ccccoooonnnnttttaaaannnntttt

Zaterdag 20 juli   
10.00 uur Meet and Greet met Mik en Mak en de tiener entertainer bij het Schatertheater
12.30 uur Afwas bij………….   Mik en Mak komen bij de winnaar van de Meet en Greet 

de afwas doen  
13.00 uur Ontwerp je eigen T-shirt of tas en bedruk deze gelijk, in het Witte huis. 

Opgeven tot donderdag 18 juli op de receptie, Kosten zijn € 7,50 
13.30 uur Inschrijven jeu de boules. Ook voor niet competitiespelers. € 1,- per keer
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
14.00 uur Jeu de boules recreantencompetitie, verzamelen bij de jeu de boules banen
14.00 uur Het woordenspel 10+, verzamelen bij het Witte huis  
14.00 uur Het grote ruilspel, verzamelen bij het Schater theater  
16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
19.00 uur Waterballen, kun jij in een bal over het water lopen… 

in het zwembad € 3,- p.p.   
19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 11- jaar   
20.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 12+ jaar   
20.00 uur Weerwolven, 10+ verzamelen bij het Witte huis 
20.00 uur Vanavond Music Time in het theater met een heerlijke Hollandse avond   

Vrijdag 19 juli   
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
20.00 uur Bingo in het Witte huis, in het kader dat 

wij 43 jaar bestaan zijn deze avond alle 
hoofdprijzen bij de 10 ronden € 43,- euro 
contant. Naast de 10 ronden kunt u ook 2 
extra ronden spelen. 1e extra ronde 
hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde 
hoofdprijs € 250,-  

MMMMuuuussssiiiicccc    
TTTTiiiimmmmeeee    

mmmmeeeetttt     
Hollandse Hollandse 

avondavond
ZZZZaaaatttteeeerrrrddddaaaagggg        22220000     jjjjuuuullll iiii     22220000....00000000    uuuuuuuurrrr     

iiiinnnn    hhhheeeetttt     tttthhhheeeeaaaatttteeeerrrr
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Ruggestee
SteengrillenSteengrillen

Zondag 21 juli 17.30 uur 
U kunt heerlijk komen steengrillen

voor slechts € 15,00 p.p.
(kinderen t/m 11 jaar € 7,50 p.p.) 

Reserveer bij de receptie vóór 
woensdag 17 juli

Zondag 21 juli   
10.00 uur Tienerclub 10+, verzamelen bij het Witte huis   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
10.30 uur Recreantencompetitie bowlen in de Ruggestee   
13.00 uur Gezinsbowlen € 1,25 p.p. opgeven vanaf 12.45 uur in de Ruggestee   
14.00 uur Tienerclub 10+, verzamelen bij het Witte huis   
14.30 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld  
16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
17.30 uur Steengrillen in de Ruggestee voor € 15,00 p.p.   
19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 11- jaar   
20.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 12+ jaar   

Maandag 22 juli   
09.45 uur Fotomok, ga op de foto met Mik, je huisdier of gewoon alleen en laat 

deze drukken op een mok. De kosten zijn € 8,95 per mok
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen   
10.00 uur Tienerclub 10+, verzamelen bij het zwembad. Chillen en spellen in het zwembad.  
12.00 uur Picknicken met Mik en Mak in het theater. De winnaar wordt bekend gemaakt bij het 

Schatertheater op zondag 21 juli 
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld   
14.00 uur Chillen 12+, verzamelen bij het Witte huis 
14.00 uur Paintball Target Shooting op het terras bij de Friterie, v.a. € 3,- 
16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld   
19.00 uur Hardloop Clinic, loop mee door de bossen van Hoenderloo, de tocht is ongeveer 5 km, 

verzamelen bij het theater  
19.30 uur Bingo op de Brink. Bingo spelen in de openlucht met tussendoor muziek. Kaarten verkrijgbaar vanaf 

19.00 uur. Naast de 10 ronden, kunt u ook 2 extra ronden spelen. 1e extra ronde hoofdprijs € 75,- 
en 2e extra ronde hoofdprijs € 250,- contant 

20.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 12+ jaar   
21.00 uur Moonlight Swimming tot 22.00 uur, mits het weer het toelaat   

BBBBIIIINNNNGGGGOOOO    OOOOPPPP    DDDDEEEE    BBBBRRRRIIIINNNNKKKK
Maandag 22 juli 19.30 uur Maandag 22 juli 19.30 uur 

Bingo spelen in de openlucht met Bingo spelen in de openlucht met 
tussendoor muziek tussendoor muziek 

KKKKaaaaaaaarrrr tttteeeennnn     vvvveeeerrrrkkkkrrrr iiii jjjjggggbbbbaaaaaaaarrrr     vvvvaaaannnnaaaaffff     11119999 ....00000000     uuuuuuuurrrr

Naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen Naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen 
1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 

2e extra ronde hoofdprijs € 250,- contant2e extra ronde hoofdprijs € 250,- contant

Fotomok!Fotomok!
MMMMaaaaaaaannnnddddaaaagggg    22222222    jjjjuuuullll iiii

00009999 ....44445555    uuuuuuuurrrr     bbbbiiii jjjj     hhhheeeetttt     tttthhhheeeeaaaatttteeeerrrr
GGGGaaaa    oooopppp    ddddeeee     ffffoooottttoooo    mmmmeeeetttt     
MMMMiiiikkkk,,,,     jjjjeeee     hhhhuuuuiiiissssddddiiiieeeerrrr     ooooffff

ggggeeeewwwwoooooooonnnn    aaaa llll lllleeeeeeeennnn    eeeennnn    llllaaaaaaaatttt
ddddeeeezzzzeeee     oooopppp    eeeeeeeennnn    

mmmmooookkkk     ddddrrrruuuukkkkkkkkeeeennnn....
DDDDeeee    kkkkoooosssstttteeeennnn    zzzziiii jjjjnnnn    €€€€     8888 ,,,,99995555     ppppeeeerrrr     

mmmmooookkkk     eeeennnn    2222     ddddaaaaggggeeeennnn    llllaaaatttteeeerrrr     aaaaffff     tttteeee
hhhhaaaa lllleeeennnn    oooopppp    ddddeeee    rrrreeeecccceeeepppptttt iiiieeee
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DDDDiiiissssccccoooo
bbbbiiii jjjj     hhhheeeetttt     tttthhhheeeeaaaatttteeeerrrr

VoorVoor iedereen iedereen vanafvanaf 14 jaar14 jaar

WWWWooooeeeennnnssssddddaaaagggg    22224444    jjjjuuuullll iiii
vvvvaaaannnnaaaaffff     22221111....00000000    uuuuuuuurrrr     

Donderdag 25 juli
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen  
10.00 uur Tienerclub 10+, Selfie game, verzamelen bij het Witte huis   
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld  
14.00 uur Spelbowlen 12 jaar en ouder, verzamelen bij de ingang van de Ruggestee   
16.30 uur Kinderfestijn, gratis patat eten voor de jeugd tot 12 jaar. Verzamelen bij de Friterie   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 11- jaar   
19.00 uur Escape room, weet jij aan de hand van puzzels en raadsels de uitweg te vinden? 

Lokatie geheim! Opgeven bij de receptie v.a. woensdag 24 juli
20.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 12+ jaar   
20.00 uur Darten in het Witte huis   

Woensdag 24 juli 
10.00 uur Kinderbingo bij het theater. Tip neem je potlood mee   
10.00 uur Tienerclub 10+, verzamelen bij het zwembad. Chillen en spellen in het zwembad 
12.00 uur Drumtastic, een swingende drum work-out 
14.00 uur Tienerclub 10+, tafeltennistoernooi, verzamelen bij het theater
16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak en hun vrienden 
19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld   
21.00 uur Disco bij het theater 14+  

Dinsdag 23 juli  
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
10.00 uur Nordic Walking, verzamelen bij het theater. Na afloop drinken we een kopje 

koffie. Dit is een recreatieve Nordic Walking wandeling, waarbij ieder zijn eigen 
tempo bepaald   

12.30 uur Animatieteam on route…. Misschien komen ze wel bij jullie langs om een 
spelletje te doen   

14.00 uur Spelbowlen 8 t/m 11 jaar, verzamelen bij de ingang van de Ruggestee   
14.00 uur Sport en spel, verzamelen bij het sportveld  
16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
19.00 uur Waterballen, kun jij in een bal over het water lopen… in het zwembad € 3,- p.p.  
19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 11- jaar   
20.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 12+ jaar   
21.00 uur Kom mee snoepen van geroosterde marshmallows bij het theater    

DrumtasticDrumtastic
bbbbiiii jjjj     hhhheeeetttt     tttthhhheeeeaaaatttteeeerrrr     

WWWWooooeeeennnnssssddddaaaagggg    22224444     jjjjuuuullll iiii     11112222 ....00000000    uuuuuuuurrrr
OOOOppppggggeeeevvvveeeennnn    bbbb iiii jjjj     hhhheeeetttt     tttthhhheeeeaaaatttteeeerrrr
EEEEeeeennnn    sssswwwwiiiinnnnggggeeeennnnddddeeee     ddddrrrruuuummmm    wwwwoooorrrrkkkk----oooouuuutttt

vvvvoooooooorrrr     kkkkiiii nnnnddddeeeerrrreeeennnn    vvvvaaaannnn     5555    tttt ////mmmm    11112222     jjjjaaaaaaaarrrr

Donderdag 25 juli 19.00 uurDonderdag 25 juli 19.00 uur
van 12 t/m 99 jaarvan 12 t/m 99 jaar
Lokatie geheim! Opgeven bij de Lokatie geheim! Opgeven bij de 
receptie v.a. woensdag 24 juli receptie v.a. woensdag 24 juli 
WWWWeeeeeeeetttt     jjjj iiii jjjj     aaaaaaaannnn    ddddeeee     hhhhaaaannnndddd    vvvvaaaannnn    
ppppuuuuzzzzzzzzeeee llllssss     eeeennnn    rrrraaaaaaaaddddsssseeeellllssss     ddddeeee     

uuuu iiii ttttwwwweeeegggg     tttteeee    vvvv iiiinnnnddddeeeennnn????
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Vrijdag 26 juli   
13.00 uur Buggy rijden onder begeleiding in een stoere Bugxter, een combinatie van 

een quad en kart. Opgeven voor woensdag 24 juli, voor € 50,- per buggy 
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen 

1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 400,- contant  

Zaterdag 27 juli   
10.00 uur Meet and Greet met Mik en Mak en de tiener entertainer bij het Schatertheater
12.30 uur Afwas bij………….   Mik en Mak komen bij de winnaar van de Meet en Greet 

de afwas doen   
13.30 uur Inschrijven jeu de boules. Ook voor niet competitiespelers. € 1,- per keer  
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis  
14.00 uur Jeu de boules recreantencompetitie, verzamelen bij de jeu de boules banen  
14.00 uur Sport en Spel, Stoepkrijten, verzamelen bij het sportveld   
14.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 8+ jaar  
16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak   
19.00 uur Waterballen, kun jij in een bal over het water lopen… in het zwembad € 3,- p.p.   
19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 12+ jaar  
20.00 uur Familie Moonlight midgetgolf, verzamelen bij de baan   
20.00 uur Music Time, vanavond in het theater met de coverband Bassta, 

kom gezellig mee swingen  

Bugxter buggy rijden
VVVVrrrr iiii jjjjddddaaaagggg    22226666     jjjjuuuullll iiii     ssssttttaaaarrrr tttt     oooommmm::::
11113333 ....00000000    ----     11114444 ....33330000     ----     11116666....00000000     uuuuuuuurrrr

U krijgt de unieke kans om in een Bugxter Buggy te rijden. BugxterU krijgt de unieke kans om in een Bugxter Buggy te rijden. Bugxter
buggy’s zijn stoere machines, een combinatie van een quad en kart. Debuggy’s zijn stoere machines, een combinatie van een quad en kart. De
tocht is onder begeleiding. Bestuurders dienen in het bezit te zijn vantocht is onder begeleiding. Bestuurders dienen in het bezit te zijn van
een rijbewijs B. Kinderen kunnen uiteraard ook mee, eventueel met eeneen rijbewijs B. Kinderen kunnen uiteraard ook mee, eventueel met een
kinderzitje (zelf meenemen) U krijgt een duidelijke uitleg (briefing) voorkinderzitje (zelf meenemen) U krijgt een duidelijke uitleg (briefing) voor
u vertrekt. u vertrekt. 
Duur; 1 uur, kosten € 50,- per buggy. Duur; 1 uur, kosten € 50,- per buggy. 
Betaling bij opgave.Betaling bij opgave.

Eventueel gereden schade is voor eigen rekening.Eventueel gereden schade is voor eigen rekening.
Opgeven bij de receptie voor woensdag 24 juli Vol=Vol. Opgeven bij de receptie voor woensdag 24 juli Vol=Vol. 

MMMMuuuussss iiiicccc    TTTTiiiimmmmeeee    mmmmeeeetttt         ccccoooovvvveeeerrrrbbbbaaaannnndddd
BasstaBassta

ZZZZaaaatttteeeerrrrddddaaaagggg    22227777     jjjjuuuullll iiii     22220000....00000000    uuuuuuuurrrr     iiiinnnn    hhhheeeetttt     tttthhhheeeeaaaatttteeeerrrr
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Maandag 29 juli   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
10.00 uur Tienerclub 10+, verzamelen bij het Witte huis   
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld   
14.00 uur Tienerclub 10+, verzamelen bij het Witte huis   
14.00 uur Kruisboog schieten en pijl en boogschieten op de tennisbaan. 

Opgeven bij de tennisbaan. € 3,- p.p. 
16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
19.00 uur Slagballen, verzamelen bij het sportveld  
19.00 uur Hardloop Clinic, loop mee door de bossen van Hoenderloo, de tocht is ong. 

5 km, verzamelen bij het theater  
19.30 uur Bingo op de Brink. Bingo spelen in de openlucht. Kaarten verkrijgbaar 

vanaf 19.00 uur. Naast de 10 ronden, kunt u ook 2 extra ronden spelen. 1e 
extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 250,- contant

21.00 uur Moonlight Swimming tot 22.00 uur, mits het weer het toelaat   

Zondag 28 juli   
10.00 uur Tienerclub 10+, 30 seconds spel, verzamelen bij het Witte huis   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen  
10.30 uur Recreantencompetitie bowlen in de Ruggestee  
13.00 uur Gezinsbowlen € 1,25 p.p. opgeven vanaf 12.45 uur in de Ruggestee   
14.00 uur Tienerclub 10+, Hints, verzamelen bij het Witte huis   
14.30 uur Sport en Spel, Smokkelspel, verzamelen bij het sportveld  
16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
17.30 uur Bauern Buffet. Vanavond kunt u van een heerlijk Duits buffet genieten voor € 15,- p.p.
19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 11- jaar  
20.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 12+ jaar   

Ruggestee
Bauern buffetBauern buffet

Zondag 28 juli 17.30 uur 
U kunt heerlijk komen genieten van een

Duits buffet voor slechts 
€ 15,00 p.p.

(kinderen t/m 11 jaar € 7,50 p.p.) 
Reserveer bij de receptie vóór 

woensdag 24 juli

BBBBIIIINNNNGGGGOOOO    OOOOPPPP    DDDDEEEE    BBBBRRRRIIIINNNNKKKK
Maandag 29 juli 19.30 uur Maandag 29 juli 19.30 uur 

Bingo spelen in de openlucht met Bingo spelen in de openlucht met 
tussendoor muziek tussendoor muziek 

KKKKaaaaaaaarrrrtttteeeennnn    vvvveeeerrrrkkkkrrrr iiii jjjjggggbbbbaaaaaaaarrrr     vvvvaaaannnnaaaaffff     11119999 ....00000000    uuuuuuuurrrr

Naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen Naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen 
1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 

2e extra ronde hoofdprijs € 250,- contant2e extra ronde hoofdprijs € 250,- contant

und der Deutsche Jeffrey
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DJ WorkshopDJ Workshop
DDDDiiiinnnnssssddddaaaagggg    33330000     jjjjuuuullll iiii     11114444....00000000     uuuuuuuurrrr         
OOOOppppggggeeeevvvveeeennnn     bbbbiiii jjjj     ddddeeee    rrrreeeecccceeeepppptttt iiiieeee     ttttooootttt     11113333.... 33330000     uuuuuuuurrrr
MMMMeeeetttt     bbbbeeeehhhhuuuullllpppp    vvvvaaaannnn    vvvvoooooooorrrrbbbbeeeeeeee llllddddeeeennnn,,,,     
ffff iiii llllmmmmppppjjjjeeeessss    eeeennnn    ffff rrrraaaaggggmmmmeeeennnntttteeeennnn    lllleeeeeeeerrrr tttt     ddddeeee     
pppprrrrooooffffeeeessssssss iiiioooonnnneeee lllleeee     DDDDJJJJ     ddddeeee
bbbbaaaassssiiii sssspppprrrr iiiinnnncccc iiiippppeeeessss     aaaaaaaannnn    zzzzooooddddaaaatttt
iiiieeeeddddeeeerrrreeeeeeeennnn     zzzz iiii jjjjnnnn    eeee iiiiggggeeeennnn    ssssoooouuuunnnndddd    kkkkaaaannnn    
mmmmiiiixxxxeeeennnn....     IIIInnnn    eeeeeeeennnn     eeeecccchhhhtttteeee     DDDDJJJJ----bbbbooooooootttthhhh    mmmmaaaagggg    
jjjj eeee    jjjj eeee    ssssoooouuuunnnndddd    aaaaaaaannnn    ddddeeee    rrrreeeesssstttt     llll aaaatttteeeennnn    hhhhoooorrrreeeennnn!!!!

11114444 .... 00000000     uuuuuuuurrrr
1111eeee     wwwwoooorrrrkkkksssshhhhoooopppp

11115555 .... 00000000     uuuuuuuurrrr
2222eeee     wwwwoooorrrrkkkksssshhhhoooopppp

11116666 .... 00000000     uuuuuuuurrrr
3333eeee     wwwwoooorrrrkkkksssshhhhoooopppp

JJJJeeeeuuuu    ddddeeee    bbbboooouuuulllleeeessss    
ccccaaaammmmppppiiiinnnngggg    ttttooooeeeerrrrnnnnooooooooiiii

Woensdag 31 juli 10.00 uurWoensdag 31 juli 10.00 uur
OOOOppppggggeeeevvvveeeennnn    ttttooootttt     22227777     jjjjuuuullll iiii     bbbbiiii jjjj     hhhheeeetttt

jjjjeeeeuuuu    ddddeeee    bbbboooouuuullll eeeessss    tttteeeeaaaammmm,,,,     
€€€€    8888,,,, ----     ppppeeeerrrr     tttteeeeaaaammmm

Vandaag staat

de Bungee
trampoline
bij het theater

Woensdag 31 juli
10.00 uur Kinderbingo bij het theater. Tip neem je potlood mee   
10.00 uur Jeu de Boules camping toernooi, opgeven tot 27 juli bij het jeu de boules 

team. Kosten zijn € 8,00 per team   
10.00 uur Tienerclub 10+, verzamelen bij het Witte huis  
14.00 uur Spelbowlen 12 jaar en ouder, verzamelen bij de ingang van de Ruggestee
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld   
16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
20.00 uur Peddelen, doe mee in het zwembad aan bootje varen. 5 t/m 11 jaar 

(Diploma A verplicht)

Dinsdag 30 juli   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
10.00 uur Nordic Walking, verzamelen bij het theater. Na afloop drinken we een kopje 

koffie. Dit is een recreatieve Nordic Walking wandeling, waarbij ieder zijn 
eigen tempo bepaald  

14.00 uur DJ Workshop van 6 t/m 21 jaar. Mix je eigen sound. Opgeven bij de receptie 
tot 13.30 uur

16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
19.00 uur Waterballen, kun jij in een bal over het water lopen… 

in het zwembad € 3,- p.p.   
19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 11- jaar  
20.00 uur Kom mee snoepen van geroosterde marshmallows bij het theater     
20.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 12+ jaar     



2233

MMMMuuuussssiiiicccc    TTTTiiiimmmmeeee     mmmmeeeetttt     hhhheeeetttt     dddduuuuoooo
Midnight blueMidnight blue

DDDDoooonnnnddddeeeerrrrddddaaaagggg    1111     aaaauuuugggguuuussssttttuuuussss     22220000....00000000    uuuuuuuurrrr     
iiiinnnn    hhhheeeetttt     TTTThhhheeeeaaaatttteeeerrrr

VVVVeeeelllluuuuwwwwssss    hhhhooooffff     
sssstttt rrrraaaaaaaattttvvvvooooeeeettttbbbbaaaallll     ttttooooeeeerrrrnnnnooooooooiiii

DDDDoooonnnnddddeeeerrrrddddaaaagggg    1111     aaaauuuugggguuuussssttttuuuussss    11110000....00000000    uuuuuuuurrrr
voor alle leeftijden, opgeven bij het voor alle leeftijden, opgeven bij het 
sport court van 09.30 tot 09.45 uursport court van 09.30 tot 09.45 uur

Donderdag 1 augustus   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
10.00 uur Veluws hof straatvoetbal toernooi, vandaag organiseren wij voor alle leeftijden 

een voetbaltoernooi op het Multi sport court. Hierbij worden de panna-regels 
gehanteerd. Opgeven bij het sport court van 09.30 tot 09.45 uur   

14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld. Kinder Jeu de Boules toernooi. In 
samenwerking met de jeu de boules vereniging gaan we vanmiddag met de 
kinderen jeu de boulen. De boules zijn bij de banen te leen  

16.30 uur Kinderfestijn, gratis patat eten voor de jeugd tot 12 jaar. 
Verzamelen bij de Friterie  

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 11- jaar   
20.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 12+ jaar   
20.00 uur 12+ Disco moonlight bowlen, opgeven tot 15.00 uur bij de receptie. € 5,- p.p. 

inclusief bittergarnituur   
20.00 uur Darten in het Witte huis   
20.00 uur Music Time, het duo Midnight Blue komt op de Brink een optreden verzorgen, 

kom gezellig op het terras genieten van de muziek   

Vrijdag 2 augustus   
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen. 

1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 400,- contant  
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Zaterdag 3 augustus   
10.00 uur Meet and Greet met Mik en Mak en de tiener entertainer bij het Schatertheater
12.30 uur Afwas bij………….   Mik en Mak komen bij de winnaar van de Meet en Greet 

de afwas doen   
13.00 uur Ontwerp je eigen T-shirt of tas en bedruk deze gelijk, in het Witte huis. 

Opgeven tot donderdag 1 augustus op de receptie, kosten zijn € 7,50  
13.30 uur Inschrijven jeu de boules. Ook voor niet competitiespelers. € 1,- per keer
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
14.00 uur Jeu de boules recreantencompetitie, verzamelen bij de jeu de boules banen 
14.00 uur The Battle Zone, voor 15 jaar en ouder. 

Zeskamp….. geef je op bij het sportveld om 13.45 uur. 
Welke straat, buurt, vriendengroep neemt de beker mee naar huis???

15.00 uur Alle kinderen mogen spelen in the Battle Zone
16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
19.00 uur Waterballen, kun jij in een bal over het water lopen… 

in het zwembad € 3,- p.p.   
20.00 uur Familie Moonlight midgetgolf, verzamelen bij de baan 
20.00 uur Music Time, vanavond in het theater met de band Tribute, 

kom gezellig mee swingen  

The BattleThe Battle
ZoneZone

ZZZZaaaatttteeeerrrrddddaaaagggg    3333     aaaauuuugggguuuussssttttuuuussss     
11114444....00000000     uuuuuuuurrrr     

zeskamp voor 15+zeskamp voor 15+
OOOOppppggggeeeevvvveeeennnn    bbbbiiii jjjj     hhhheeeetttt     

ssssppppoooorrrr ttttvvvveeee lllldddd    ttttooootttt     11113333.... 44445555    uuuuuuuurrrr
vvvvaaaannnnaaaaffff     11115555 ....00000000    uuuuuuuurrrr     vvvvrrrr iiii jjjj

sssspppprrrr iiii nnnnggggeeeennnn    vvvvoooooooorrrr     
aaaa llll lllleeee     lllleeeeeeeeffff tttt iiii jjjj ddddeeeennnn

MMMMuuuussssiiiicccc    TTTTiiiimmmmeeee     mmmmeeeetttt         ccccoooovvvveeeerrrrbbbbaaaannnndddd
TributeTribute

ZZZZaaaatttteeeerrrrddddaaaagggg    3333     aaaauuuugggguuuussssttttuuuussss    22220000....00000000     uuuuuuuurrrr     iiiinnnn    hhhheeeetttt     tttthhhheeeeaaaatttteeeerrrr

Koud  Koud  Ruggestee
en warm buffeten warm buffet
Zondag 4 augustus 17.30 uur 
U kunt van een heerlijk buffet 

genieten voor slechts
€ 15,00 p.p.

(kinderen t/m 11 jaar € 7,50 p.p.) 
Reserveer bij de receptie vóór 

woensdag 31 juli

Met achtergrond muziek van Jeffrey
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Zondag 4 augustus   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
10.00 uur Tienerclub 10+, Selfie game, verzamelen bij het Witte huis   
10.30 uur Recreantencompetitie bowlen in de Ruggestee  
13.00 uur Gezinsbowlen € 1,25 p.p. opgeven vanaf 12.45 uur in de Ruggestee  
14.00 uur Tienerclub 10+, verzamelen bij het Witte huis   
14.30 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld  
16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
17.30 uur Koud - Warm Buffet in de Ruggestee voor € 15,00 p.p.   
19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 11- jaar   
20.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 12+ jaar   

Maandag 5 augustus   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
10.00 uur Tienerclub 10+, woordenspel, verzamelen bij het Witte huis   
12.00 uur Picknicken met Mik en Mak in het theater. De winnaar wordt bekend gemaakt 

bij het Schatertheater op zondag 4 augustus 
13.00 uur Uitgifte startkaarten spooktocht bij het theater tot 14.00 uur.    
14.00 uur Tienerclub 10+, verzamelen bij het zwembad. Chillen en spellen in 

het zwembad  
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld   
14.00 uur Paintball Target Shooting op het terras bij de Friterie, v.a. € 3,- 
16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak   
19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het Multi sport court 
19.00 uur Hardloop Clinic, loop mee door de bossen van Hoenderloo, de tocht is ong. 

5 km, verzamelen bij het theater  
19.30 uur Bingo op de Brink. Bingo spelen in de openlucht. Kaarten verkrijgbaar 

vanaf 19.00 uur. Naast de 10 ronden, kunt u ook 2 extra ronden spelen. 1e 
extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 250,- contant  

20.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 12+ jaar   
21.00 uur Moonlight `Griezel` Swimming tot 22.00 uur, mits het weer het toelaat. 

Durf jij het aan?

BBBBIIIINNNNGGGGOOOO    OOOOPPPP    DDDDEEEE    BBBBRRRRIIIINNNNKKKK
Maandag 5 augustus 19.30 uur Maandag 5 augustus 19.30 uur 

Bingo spelen in de openlucht met Bingo spelen in de openlucht met 
tussendoor muziek tussendoor muziek 

KKKKaaaaaaaarrrrtttteeeennnn    vvvveeeerrrrkkkkrrrr iiii jjjjggggbbbbaaaaaaaarrrr     vvvvaaaannnnaaaaffff     11119999 ....00000000    uuuuuuuurrrr

Naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen Naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen 
1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 

2e extra ronde hoofdprijs € 250,- contant2e extra ronde hoofdprijs € 250,- contant

UUUUiiii ttttggggiiii ffff tttteeee    ssssttttaaaarrrr ttttkkkkaaaaaaaarrrrtttteeeennnn
SSSSppppooooooookkkkttttoooocccchhhhtttt

MMMMaaaaaaaannnnddddaaaagggg    5555    aaaauuuugggguuuussssttttuuuussss    11113333....00000000----11114444....00000000    uuuuuuuurrrr
bbbbiiii jjjj     hhhheeeetttt     tttthhhheeeeaaaatttteeeerrrr     €€€€    2222 ,,,, ----     pppp ....pppp....     vvvvaaaannnnaaaaffff     11111111     jjjjaaaaaaaarrrr

GriezelGriezel
moonlightmoonlight
swimmingswimming

MMMMaaaaaaaannnnddddaaaagggg    
5555     aaaauuuugggguuuussssttttuuuussss     
22221111 ....00000000    uuuuuuuurrrr     



6666����aaaauuuugggguuuussssttttuuuussss����----����9999����aaaauuuugggguuuussssttttuuuussss

2266

SSSSppppooooooookkkkttttoooocccchhhhtttt     
DDDDiiiinnnnssssddddaaaagggg    6666    aaaauuuugggguuuussssttttuuuussss

ssssttttaaaarrrr tttteeeennnn    vvvvaaaannnnaaaaffff     22220000....00000000     uuuuuuuurrrr

DDDDeeeeeeee llllnnnnaaaammmmeeee    kkkkoooosssstttteeeennnn    zzzziiii jjjjnnnn    
€€€€     2222,,,,00000000     pppp....pppp....     

((((kkkk iiiinnnnddddeeeerrrreeeennnn    tttt ////mmmm    11110000    jjjjaaaaaaaarrrr     ggggrrrraaaatttt iiiissss))))

WWWWiiii jjjj     nnnneeeemmmmeeeennnn    uuuu    mmmmeeeeeeee    ddddoooooooorrrr     hhhheeeetttt     eeeennnnggggeeee
bbbboooossss,,,,     oooonnnnddddeeeerrrrwwwweeeegggg    eeeerrrrvvvvaaaaaaaarrrr tttt     uuuu    

oooonnnnhhhheeeeiiii llll ssssppppeeeellll llll eeeennnnddddeeee    mmmmoooommmmeeeennnntttteeeennnn…………....

Dinsdag 6 augustus   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
10.00 uur Nordic Walking, verzamelen bij het theater. Na afloop drinken we een kopje 

koffie. Dit is een recreatieve Nordic Walking wandeling, waarbij ieder zijn 
eigen tempo bepaald   

12.30 uur Animatieteam on route…. misschien komen ze wel bij jullie langs om een 
spelletje te doen   

14.00 uur Sport en spel, Volleybal, verzamelen bij het sportveld  
14.00 uur Spelbowlen 8 t/m 11 jaar, verzamelen bij de ingang van de Ruggestee   
16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak   
19.00 uur Waterballen, kun jij in een bal over het water lopen… 

in het zwembad € 3,- p.p.   
20.00 uur Darten in het Witte huis   
20.00 uur Spooktocht. Wij nemen u mee door het bos, onderweg ervaart u 

onheilspellende momenten….. Deelname kosten zijn € 2,00 p.p. te voldoen bij 
opgave, hier ontvangt u na afloop een consumptie voor (de consumptiebon 
ontvangt u bij de start).

Woensdag 7 augustus  
10.00 uur Tienerclub 10+, verzamelen bij het Witte huis  
10.00 uur Kinderbingo bij het theater. Tip neem je potlood mee   
14.00 uur Sportclub 10+, verzamelen bij het sportveld
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld. Kinder Jeu de Boules toernooi. In 

samenwerking met de jeu de boules vereniging gaan we vanmiddag met de 
kinderen jeu de boulen. De boules zijn bij de banen te leen   

16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 11- jaar   
20.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 12+ jaar   
20.00 uur Tafeltennis 10+, verzamelen bij het sportveld
21.00 uur Jeu de Boules moonlight toernooi, verzamelen en opgeven bij de jeu de 

boules banen. Kosten zijn € 3,50 per persoon   

JJJJeeeeuuuu    ddddeeee    bbbboooouuuulllleeeessss    
mmmmoooooooonnnnllll iiiigggghhhhtttt     ttttooooeeeerrrrnnnnooooooooiiii

Woensdag 7 augustus 21.00 uurWoensdag 7 augustus 21.00 uur
VVVVeeeerrrrzzzzaaaammmmeeeelllleeeennnn    eeeennnn    ooooppppggggeeeevvvveeeennnn    ttttooootttt     

22220000....44445555    uuuuuuuurrrr     bbbbiiii jjjj     ddddeeee    bbbbaaaannnneeeennnn,,,,     
€€€€    3333,,,,55550000    pppp....pppp....
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Donderdag 8 augustus   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
10.00 uur Veluws hof Voetbaltoernooi, vandaag organiseren wij voor pupillen een 

voetbaltoernooi op het sportveld. Opgeven bij het veld van 9.30 tot 9.45 uur   
13.00 uur Veluws hof Voetbaltoernooi, vandaag organiseren wij voor 13 jaar en ouder 

een voetbaltoernooi op het sportveld. Opgeven bij het veld van 12.30 tot 12.45 uur  
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld  
16.30 uur Kinderfestijn, gratis patat eten voor de jeugd tot 12 jaar. Verzamelen bij de Friterie  
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
19.00 uur Sportief uurtje, verzamelen bij het sportveld 11- jaar   
20.00 uur Sportief uurtje, verzamelen bij het sportveld 12+ jaar   
20.00 uur Darten in het Witte huis  
20.00 uur Peddelen, doe mee in het zwembad aan bootje varen. 5 t/m 11 jaar 

(diploma A verplicht)  
20.00 uur Spelshow Ik Hou Van Holland op de Brink, deelname vanaf 12 jaar

Vrijdag 9 augustus   
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen.

1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 400,- contant  

VVVVeeeelllluuuuwwwwssss    hhhhooooffff     vvvvooooeeeettttbbbbaaaallll     ttttooooeeeerrrrnnnnooooooooiiii
DDDDoooonnnnddddeeeerrrrddddaaaagggg    8888    aaaauuuugggguuuussssttttuuuussss    

voor pupillen om 1100..0000  uuuurr, opgeven bij het sportveld van 09.30 tot 09.45 uur
voor 13+ om 1133..0000  uuuurr, opgeven bij het sportveld van 12.30 tot 12.45 uur

SSSSppppeeeellllsssshhhhoooowwww    
IIIIkkkk     HHHHoooouuuu    VVVVaaaannnn    HHHHoooollll llllaaaannnndddd

DDDDoooonnnnddddeeeerrrrddddaaaagggg    8888    aaaauuuugggguuuussssttttuuuussss    22220000 ....00000000     uuuuuuuurrrr     
oooopppp    ddddeeee     BBBBrrrr iiiinnnnkkkk

Test samen uw kennis op het gebied van 
Nederlandse films, televisie, muziek, 
actualiteiten, sport, taal en algemene 

Hollandse weetjes.

Borrel & Hap       Borrel & Hap       Ruggestee
In juli en augustus

tussen 14.00 - 17.00 uur
voor slechts € 7,50

• 2 drankjes (bier van de tap,
fris of huiswijn)

• 6 loempiaatjes
• 4 bitterballen
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Zaterdag 10 augustus   
10.00 uur Meet and Greet met Mik en Mak bij het Schatertheater   
12.30 uur Afwas bij………….   Mik en Mak komen bij de winnaar van de Meet en Greet 

de afwas doen   
13.30 uur Inschrijven jeu de boules. Ook voor niet competitiespelers. € 1,- per keer
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
14.00 uur Jeu de boules recreantencompetitie, verzamelen bij de jeu de boules banen
14.00 uur Streetdance workshop, opgeven 13.45 uur bij het theater
16.15 uur I.v.m. de streetdance workshop rijdt de trein vandaag niet
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
19.00 uur Waterballen, kun jij in een bal over het water lopen… 

in het zwembad € 3,- p.p.   
20.00 uur Familie Moonlight midgetgolf, verzamelen bij de baan   
20.00 uur Music Time, met vanavond in het theater John Zoet 

MMMMuuuussssiiii cccc    TTTTiiiimmmmeeee    mmmmeeeetttt
JJJJoooohhhhnnnn    ZZZZooooeeeetttt

ZZZZaaaatttteeeerrrrddddaaaagggg    11110000    aaaauuuugggguuuussssttttuuuussss
22220000 ....00000000    uuuuuuuurrrr     iiiinnnn    hhhheeeetttt     tttthhhheeeeaaaatttteeeerrrr

Streetdance Streetdance 
WorkshopWorkshop
ZZZZaaaatttteeeerrrrddddaaaagggg    11110000     aaaauuuugggguuuussssttttuuuussss
vvvvaaaannnnaaaaffff     11114444....00000000    uuuuuuuurrrr
VVVVeeeerrrrzzzzaaaammmmeeee lllleeeennnn     bbbbiiii jjjj     hhhheeeetttt     tttthhhheeeeaaaatttteeeerrrr

KKKKuuuunnnn    jjjj iiii jjjj     ooooooookkkk    nnnniiii eeeetttt     sssstttt iiii llll     bbbb llll iiii jjjjvvvveeeennnn     zzzz iiii tttt tttteeeennnn    
aaaa llllssss    eeeerrrr     mmmmuuuuzzzz iiiieeeekkkk     aaaaaaaannnn     ssssttttaaaaaaaatttt????    HHHHoooouuuu     jjjjeeee     vvvvaaaannnn    
sssswwwwiiiinnnnggggeeeennnn    eeeennnn    bbbbeeeewwwweeeeggggeeeennnn????    DDDDaaaannnn    iiiissss     oooonnnnzzzzeeee
SSSStttt rrrreeeeeeeettttddddaaaannnncccceeee     WWWWoooorrrrkkkksssshhhhoooopppp    eeeecccchhhhtttt     iiii eeeettttssss     

vvvvoooooooorrrr     jjjjoooouuuu....

14.00 uur
1e workshop 
4-8 jaar

15.00 uur
2e workshop 
9-13 jaar

16.00 uur
show van beide
workshops

Zondag 11 augustus vanaf 12.00 uurZondag 11 augustus vanaf 12.00 uur
Bij de receptie is er een gezellige markt, metBij de receptie is er een gezellige markt, met

muziek op het terras van het Witte huismuziek op het terras van het Witte huis

Ruggestee HIGH TEAHIGH TEA
Zondag 11 augustus 

Vanaf 14.00 uur kunt u genieten van een high tea 
voor slechts € 12,50 p.p.

Reserveer bij de receptie vóór vrijdag 9 augustus

De High Tea bestaat uit:

Mini sandwiches vlees en vis, quiche, cupcakes, 
scones, eclairs, franse mini soesjes, petit fours, 

muffins en macarons
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Maandag 12 augustus   
09.45 uur Fotomok, ga op de foto met Mik, je huisdier of gewoon alleen en laat 

deze drukken op een mok. De kosten zijn € 8,95 per mok
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
12.00 uur Picknicken met Mik en Mak in het theater. De winnaar wordt bekend gemaakt 

bij het Schatertheater op zondag 11 augustus 
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld  
14.00 uur Kruisboog schieten en pijl en boogschieten op de tennisbaan. Opgeven bij de 

tennisbaan. € 3,- p.p. 
16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater  
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
19.00 uur Hardloop Clinic, loop mee door de bossen van Hoenderloo, de tocht is ong. 

5 km, verzamelen bij het theater 
19.30 uur Bingo op de Brink. Bingo spelen in de openlucht. Kaarten verkrijgbaar 

vanaf 19.00 uur. Naast de 10 ronden, kunt u ook 2 extra ronden spelen. 1e 
extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 250,- contant  

21.00 uur Moonlight Swimming tot 22.00 uur, mits het weer het toelaat 

Zondag 11 augustus   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
12.00 uur Zomermarkt, bij de receptie staan diverse kramen, bij het Witte huis is een DJ 

met gezellige muziek  
13.00 uur Gezinsbowlen € 1,25 p.p. opgeven vanaf 12.45 uur in de Ruggestee  
14.00 uur High tea in de Ruggestee (met mooi weer op het terras). € 12,50 p.p.
14.30 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld  
16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak 
17.30 uur Steengrillen in de Ruggestee voor € 15,00 p.p.   
19.00 uur Sportief uurtje, verzamelen bij het sportveld 11- jaar   
20.00 uur Sportief uurtje, verzamelen bij het sportveld 12+ jaar   

BBBBIIIINNNNGGGGOOOO    OOOOPPPP    DDDDEEEE    BBBBRRRRIIIINNNNKKKK
Maandag 12 augustus 19.30 uur Maandag 12 augustus 19.30 uur 

Bingo spelen in de openlucht met Bingo spelen in de openlucht met 
tussendoor muziek tussendoor muziek 

KKKKaaaaaaaarrrr tttteeeennnn    vvvveeeerrrrkkkkrrrr iiii jjjjggggbbbbaaaaaaaarrrr     vvvvaaaannnnaaaaffff     11119999.... 00000000     uuuuuuuurrrr

Naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen Naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen 
1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 

2e extra ronde hoofdprijs € 250,- contant2e extra ronde hoofdprijs € 250,- contant

Ruggestee
SteengrillenSteengrillen

Zondag 11 augustus 17.30 uur 
U kunt heerlijk komen steengrillen

voor slechts € 15,00 p.p.
(kinderen t/m 11 jaar € 7,50 p.p.) 

Reserveer bij de receptie vóór 
woensdag 7 augustus

Fotomok!Fotomok!
MMMMaaaaaaaannnnddddaaaagggg    11112222    aaaauuuugggguuuussssttttuuuussss
00009999....44445555     uuuuuuuurrrr     bbbbiiii jjjj     hhhheeeetttt     tttthhhheeeeaaaatttteeeerrrr

GGGGaaaa     oooopppp    ddddeeee    ffffoooottttoooo    mmmmeeeetttt     
MMMMiiiikkkk ,,,,     jjjj eeee    hhhhuuuuiiiissssddddiiiieeeerrrr     ooooffff

ggggeeeewwwwoooooooonnnn    aaaa llll lllleeeeeeeennnn    eeeennnn    llllaaaaaaaatttt
ddddeeeezzzzeeee    oooopppp    eeeeeeeennnn     

mmmmooookkkk    ddddrrrruuuukkkkkkkkeeeennnn ....
DDDDeeee     kkkkoooosssstttteeeennnn    zzzz iiii jjjj nnnn    €€€€     8888,,,, 99995555     ppppeeeerrrr     

mmmmooookkkk     eeeennnn     2222    ddddaaaaggggeeeennnn    llllaaaatttteeeerrrr     aaaaffff     tttteeee
hhhhaaaallll eeeennnn    oooopppp    ddddeeee     rrrreeeecccceeeepppptttt iiiieeee
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Dinsdag 13 augustus 
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
12.00 uur Drumtastic, een swingende drum work-out 
16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
19.00 uur Waterballen, kun jij in een bal over het water lopen… 

in het zwembad € 3,- p.p.   
20.00 uur Darten in het Witte huis   
21.00 uur Kom mee snoepen van geroosterde marshmallows bij het theater     

Woensdag 14 augustus
10.00 uur Kinderbingo bij het theater. Tip neem je potlood mee   
11.00 uur Darttoernooi in het Witte huis voor 8 t/m 14 jaar. Inschrijven om 10.30 uur. 

Deelname is gratis. Dit toernooi is alléén voor recreanten van ’t Veluws hof 
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij Schatertheater. Vanmiddag spelen we het 

verkeerspleinspel  
16.00 uur Darttoernooi in het Witte huis voor 15 jaar en ouder. Inschrijven om 15.30 uur. 

Deelnamekosten zijn € 7,50 p.p. Dit toernooi is alléén voor recreanten van 
’t Veluws hof (Vol=Vol) 

16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
20.00 uur Peddelen, doe mee in het zwembad aan bootje varen. 5 t/m 11 jaar 

(diploma A verplicht)  

Vandaag staat

de Bungee
trampoline
bij het theater

DDaarrttttooeerrnnooooii  iinn  hheett  WWiittttee  hhuuiiss
WWooeennssddaagg  1144  aauugguussttuuss

Van 8 t/m 14 jaar. Inschrijven om 10.30 uur. Van 8 t/m 14 jaar. Inschrijven om 10.30 uur. 
Deelname is gratisDeelname is gratis

15 jaar en ouder. Inschrijven om 15.30 uur. 15 jaar en ouder. Inschrijven om 15.30 uur. 
Deelnamekosten zijn € 7,50 p.p. Deelnamekosten zijn € 7,50 p.p. 

Vol=Vol             Vol=Vol             (alléén voor recreanten Veluws hof)(alléén voor recreanten Veluws hof)

DrumtasticDrumtastic
bbbbiiii jjjj     hhhheeeetttt     tttthhhheeeeaaaatttteeeerrrr     

DDDDiiiinnnnssssddddaaaagggg    11113333     aaaauuuugggguuuussssttttuuuussss    11112222 ....00000000    uuuuuuuurrrr
OOOOppppggggeeeevvvveeeennnn    bbbbiiii jjjj     hhhheeeetttt     tttthhhheeeeaaaatttteeeerrrr
EEEEeeeennnn    sssswwwwiiiinnnnggggeeeennnnddddeeee     ddddrrrruuuummmm    wwwwoooorrrrkkkk----oooouuuutttt

vvvvoooooooorrrr     kkkk iiiinnnnddddeeeerrrreeeennnn    vvvvaaaannnn    5555     tttt ////mmmm    11112222     jjjjaaaaaaaarrrr
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Donderdag 15 augustus   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld  
16.30 uur Kinderfestijn, gratis patat eten voor de jeugd tot 12 jaar. 

Verzamelen bij de Friterie  
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
19.00 uur Voorstelling circus Harlekino op het sportveld  
20.00 uur 12+ Disco moonlight bowlen, opgeven tot 15.00 uur bij de receptie. € 5,- p.p. 

inclusief bittergarnituur 
20.00 uur Vanavond Music Time in het Witte huis met een heerlijke Hollandse avond  

DDDDoooonnnnddddeeeerrrrddddaaaagggg    11115555     aaaauuuugggguuuussssttttuuuussss     11119999....00000000    uuuuuuuurrrr     
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de receptie,
de kinderkaarten zijn alléén hier met reductie te verkrijgen  

Bugxter buggy rijden
VVVVrrrr iiii jjjjddddaaaagggg    11116666     aaaauuuugggguuuussssttttuuuussss     ssssttttaaaarrrr tttt     oooommmm::::

11113333....00000000    ----     11114444....33330000    ----     11116666 ....00000000    uuuuuuuurrrr
U krijgt de unieke kans om in een Bugxter Buggy te rijden. BugxterU krijgt de unieke kans om in een Bugxter Buggy te rijden. Bugxter
buggy’s zijn stoere machines, een combinatie van een quad en kart. Debuggy’s zijn stoere machines, een combinatie van een quad en kart. De
tocht is onder begeleiding. Bestuurders dienen in het bezit te zijn vantocht is onder begeleiding. Bestuurders dienen in het bezit te zijn van
een rijbewijs B. Kinderen kunnen uiteraard ook mee, eventueel met eeneen rijbewijs B. Kinderen kunnen uiteraard ook mee, eventueel met een
kinderzitje (zelf meenemen) U krijgt een duidelijke uitleg (briefing) voorkinderzitje (zelf meenemen) U krijgt een duidelijke uitleg (briefing) voor
u vertrekt. u vertrekt. 
Duur; 1 uur, kosten € 50,- buggy. Duur; 1 uur, kosten € 50,- buggy. 
Betaling bij opgave.Betaling bij opgave.

Eventueel gereden schade is voor eigen rekening. Eventueel gereden schade is voor eigen rekening. 
Opgeven bij de receptie voor woensdag 14 augustus Vol=Vol. Opgeven bij de receptie voor woensdag 14 augustus Vol=Vol. 

MMMMuuuussssiiiicccc     
TTTTiiiimmmmeeee     

mmmmeeeetttt     
Hollandse Hollandse 

avondavond
DDDDoooonnnnddddeeeerrrrddddaaaagggg        11115555    aaaauuuugggguuuussssttttuuuussss    22220000 ....00000000     uuuuuuuurrrr     

iiiinnnn    hhhheeeetttt     WWWWiiii tttt tttteeee    hhhhuuuuiiiissss
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Zaterdag 17 augustus   
10.00 uur Zeepkistenrace met 2 categorieën, zelfgemaakte en versierde skelters. 

Verzamelen bij het sportveld.  
12.30 uur Afwas bij………….   Mik en Mak komen bij de winnaar van de Meet en Greet 

de afwas doen   
13.30 uur Inschrijven jeu de boules. Ook voor niet competitiespelers. € 1,- per keer  
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
14.00 uur Jeu de boules recreantencompetitie, verzamelen bij de jeu de boules banen  
14.00 uur Sport en spel, verzamelen bij het sportveld   
16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
19.00 uur Waterballen, kun jij in een bal over het water lopen… in het zwembad € 3,- p.p.   
20.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld   
20.00 uur OUDJAARSAVOND. Music Time met DJ in het Witte huis en een live optreden 

Vrijdag 16 augustus   
13.00 uur Buggy rijden onder begeleiding in een stoere Bugxter, een combinatie van 

een quad en kart. Opgeven voor woensdag 14 augustus, voor € 50,- per buggy  
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen. 

1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 250,- contant  
20.00 uur Darten in het Witte huis  

MMuussiicc  
TTiimmee  

mmeett  DJDJ
en een en een 

live optredenlive optreden
ZZZZaaaatttteeeerrrrddddaaaagggg    11117777    

aaaauuuugggguuuussssttttuuuussss    
22220000....00000000    uuuuuuuurrrr     

WWWWiiii tttt tttteeee    hhhhuuuuiiiissssOUD
JA

AR
SA

VO
ND

Borrel & Hap       Borrel & Hap       Ruggestee
In juli en augustus

tussen 14.00 - 17.00 uur
voor slechts € 7,50

• 2 drankjes (bier van de tap,
fris of huiswijn)

• 6 loempiaatjes
• 4 bitterballen

ZZZZeeeeeeeeppppkkkkiiiisssstttteeeennnnrrrraaaacccceeee
DDDDiiiinnnnssssddddaaaagggg    11117777    aaaauuuugggguuuussssttttuuuussss    11110000 ....00000000    uuuuuuuurrrr

vvvveeeerrrrzzzzaaaammmmeeeelllleeeennnn    bbbbiiii jjjj     hhhheeeetttt     ssssppppoooorrrr ttttvvvveeee lllldddd
mmmmeeeetttt     2222     ccccaaaatttteeeeggggoooorrrr iiiieeeeëëëënnnn;;;;             
zzzzeeee llll ffffggggeeeemmmmaaaaaaaakkkktttteeee    eeeennnn    vvvveeeerrrrssssiiiieeeerrrrddddeeee    sssskkkkeeeellll tttteeeerrrrssss

Heb je geen skelter dan hebben wij er 1 te leen

Verrasingsdiner  Verrasingsdiner  
Zondag 18 augustus

Vanaf 17.30 uur kunt u van een heerlijk 
3-gangen menu genieten voor slechts 

€ 16,75 p.p.
(kinderen t/m 11 jaar € 8,25 p.p.)

Reserveer bij de receptie vóór 
donderdag 15 augustus

Ruggestee
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Zondag 18 augustus   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen  
10.30 uur Recreantencompetitie bowlen in de Ruggestee  
13.00 uur Gezinsbowlen € 1,25 p.p. opgeven vanaf 12.45 uur in de Ruggestee   
14.30 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld  
16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
Vanaf 17.30 uur    Verrasingsdiner Ruggestee voor € 16,75 p.p.  
20.00 uur Jeugdavond tot en met 10 jaar verzamelen bij het Witte huis   

Maandag 19 augustus    
10.15 uur ZWEM 3-daagse, 1e dag (diploma A verplicht) aanmelden bij het zwembad vanaf 9.45 uur  
12.00 uur Picknicken met Mik en Mak in het theater. De winnaar wordt bekend gemaakt bij het 

Schatertheater op zondag 18 augustus 
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld.   
14.00 uur Paintball Target Shooting op het terras bij de Friterie, v.a. € 3,- 
16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
19.30 uur Bingo op de Brink. Bingo spelen in de openlucht. Kaarten verkrijgbaar vanaf 19.00 uur. Naast de 

10 ronden, kunt u ook 2 extra ronden spelen. 1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde 
hoofdprijs € 250,- contant  

21.00 uur Moonlight Swimming tot 22.00 uur, mits het weer het toelaat   

Maandag 19 augustusMaandag 19 augustus

t/m t/m 

woensdag 21 augustuswoensdag 21 augustus

BBBBIIIINNNNGGGGOOOO    OOOOPPPP    DDDDEEEE    BBBBRRRRIIIINNNNKKKK
Maandag 19 augustus 19.30 uur Maandag 19 augustus 19.30 uur 

Bingo spelen in de openlucht met Bingo spelen in de openlucht met 
tussendoor muziek tussendoor muziek 

KKKKaaaaaaaarrrr tttteeeennnn    vvvveeeerrrrkkkkrrrr iiii jjjj ggggbbbbaaaaaaaarrrr     vvvvaaaannnnaaaaffff     11119999....00000000     uuuuuuuurrrr

Naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen Naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen 
1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 

2e extra ronde hoofdprijs € 250,- contant2e extra ronde hoofdprijs € 250,- contant

FFFFaaaammmmiiii llll iiiieeee    hhhhuuuutttt tttteeeennnn    bbbboooouuuuwwwweeeennnn
DDDDiiiinnnnssssddddaaaagggg    22220000    aaaauuuugggguuuussssttttuuuussss    11113333....00000000    uuuuuuuurrrr     

Verzamelen op het sportveld. Verzamelen op het sportveld. 

Om 13.00 uur worden de groepen ingedeeld en gaan jullie bouwen. Om 13.00 uur worden de groepen ingedeeld en gaan jullie bouwen. 
Tussendoor worden de bouwer(tjes) getrakteerd op een ijsje.Tussendoor worden de bouwer(tjes) getrakteerd op een ijsje.
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SSSSppppoooorrrr ttttaaaarrrreeeennnnaaaa

Donderdag 22 augustus Donderdag 22 augustus 

13.00 - 15.30 uur13.00 - 15.30 uur

oooopppp    hhhheeeetttt     ssssppppoooorrrr ttttvvvveeeelllldddd

Dinsdag 20 augustus   
10.15 uur ZWEM 3-daagse, 2e dag   
13.00 uur Familie hutten bouwen, verzamelen op het sportveld. 
16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
19.00 uur Waterballen, kun jij in een bal over het water lopen… in het zwembad € 3,- p.p.   
20.00 uur Jeugdavond 8+ verzamelen bij het Witte huis   
20.00 uur Darten in het Witte huis   

Woensdag 21 augustus 
10.15 uur ZWEM 3-daagse, 3e dag  
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het Schatertheater   
16.15 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
20.00 uur Peddelen, doe mee in het zwembad aan bootje varen. 5 t/m 11 jaar (diploma A verplicht)  

Donderdag 22 augustus   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
13.00 uur Sportarena tot 15.30 uur, verzamelen op het sportveld 
16.30 uur Kinderfestijn, gratis patat eten voor de jeugd tot 12 jaar. Verzamelen bij de Friterie  
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak   

Vrijdag 23 augustus   
20.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis 
20.00 uur Jeu de Boules moonlight toernooi, verzamelen en opgeven bij de jeu de boules 

banen tot 19.45 uur.  Kosten zijn € 3,50 per persoon     

AutogezelligheidsritAutogezelligheidsrit
ZZZZaaaatttteeeerrrrddddaaaagggg    22224444    aaaauuuuggggssssttttuuuussss     vvvvaaaannnnaaaaffff     9999.... 00000000     uuuuuuuurrrr

EEEEeeeennnn    mmmmooooooooiiii eeee    rrrr iiii tttt     oooovvvveeeerrrr     ddddeeee    VVVVeeee lllluuuuwwwweeee    mmmmeeeetttt     
oooonnnnddddeeeerrrrwwwweeeegggg    ddddiiii vvvveeeerrrrsssseeee    ooooppppddddrrrraaaacccchhhhtttteeeennnn

DDDDeeeeeeee llllnnnnaaaammmmeeee     kkkkoooosssstttteeeennnn    zzzz iiii jjjj nnnn    €€€€     11112222 ,,,,55550000    ppppeeeerrrr     aaaauuuuttttoooo
((((1111     aaaauuuuttttoooo    ppppeeeerrrr     ssssttttaaaarrrrtttt tttt iiii jjjjdddd))))

OOOOppppggggeeeevvvveeeennnn    vvvvóóóóóóóórrrr     vvvvrrrr iiii jjjjddddaaaagggg    22223333    aaaauuuugggguuuussssttttuuuussss     
bbbb iiii jjjj     ddddeeee     rrrreeeecccceeeepppptttt iiiieeee,,,,     

ddddaaaaaaaarrrr     oooonnnnttttvvvvaaaannnnggggtttt     uuuu     ooooooookkkk     uuuuwwww    ssssttttaaaarrrrtttt tttt iiii jjjjdddd

JJJJeeeeuuuu    ddddeeee    bbbboooouuuulllleeeessss    
mmmmoooooooonnnnllll iiiigggghhhhtttt     ttttooooeeeerrrrnnnnooooooooiiii

Vrijdag 23 augustus 20.00 uurVrijdag 23 augustus 20.00 uur

VVVVeeeerrrrzzzzaaaammmmeeeelllleeeennnn    eeeennnn    ooooppppggggeeeevvvveeeennnn    
ttttooootttt     11119999 ....44445555    uuuuuuuurrrr     bbbbiiii jjjj     ddddeeee    bbbbaaaannnneeeennnn,,,,     

€€€€    3333,,,,55550000     pppp....pppp....
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Zaterdag 24 augustus   
09.00 uur Autogezelligheidsrit, een mooie rit over de Veluwe met onderweg diverse 

opdrachten. Start vanaf het Witte huis. 1 auto per starttijd   
10.00 uur Meet and Greet met Mik en Mak bij het Schatertheater   
13.30 uur Inschrijven jeu de boules. Ook voor niet competitiespelers. € 1,- per keer  
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
14.00 uur Jeu de boules recreantencompetitie, verzamelen bij de jeu de boules banen
14.00 uur Sport en spel, verzamelen bij het sportveld   
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
19.00 uur Waterballen, kun jij in een bal over het water lopen… in het zwembad € 3,- p.p.   
20.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld   
20.00 uur Boodschappenbingo. Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden kunt u ook 2 

extra ronden spelen. 1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde 
hoofdprijs € 100,- contant  

20.00 uur Darten in het Witte huis   

Maandag 26 augustus   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld  
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak 

Vandaag kun je een ticket krijgen voor het ontbijt van a.s. woensdag 
21.00 uur Moonlight Swimming tot 22.00 uur, mits het weer het toelaat   

Zondag 25 augustus   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
13.00 uur Gezinsbowlen € 1,25 p.p. opgeven vanaf 12.45 uur in de Ruggestee   
14.30 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld 
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
20.00 uur Jeugdavond tot en met 10 jaar verzamelen bij het Witte huis   

Dinsdag 27 augustus   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld  
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
20.00 uur Kom mee snoepen van geroosterde marshmallows bij het theater     

Woensdag 28 augustus   
10.00 uur Kinderbingo met ontbijt bij het Schatertheater. Tip neem je potlood mee 

Ontbijt tickets zijn maandag om 17.00 uur verkrijgbaar bij Mik en Mak   
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het Schatertheater. 

Vanmiddag gaan we een speurtocht lopen  
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
20.00 uur Jeugdavond 11+ verzamelen bij het Witte huis   
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Afscheidsfeestje MikAfscheidsfeestje Mik
DDDDoooonnnnddddeeeerrrrddddaaaagggg    22229999    aaaauuuugggguuuussssttttuuuussss
11117777....00000000    uuuuuuuurrrr     SSSScccchhhhaaaatttteeeerrrr tttthhhheeeeaaaatttteeeerrrr

Donderdag 29 augustus   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen 
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld  
16.30 uur Kinderfestijn, gratis patat eten voor de jeugd tot 12 jaar. Verzamelen bij de Friterie  
17.00 uur Afscheidsfeestje Mik in het Schatertheater  

Vrijdag 6 september   
20.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   

Zaterdag 7 september   
13.30 uur Inschrijven jeu de boules. Ook voor niet competitiespelers. € 1,- per keer
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
14.00 uur Jeu de boules recreantencompetitie, verzamelen bij de jeu de boules banen
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen. 

1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 100,- contant
20.00 uur Darten in het Witte huis    

Zondag 8 september   
10.30 uur Recreantencompetitie bowlen in de Ruggestee.   

Vrijdag 30 augustus   
20.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis 

Zaterdag 31 augustus 
13.30 uur Inschrijven jeu de boules. Ook voor niet competitiespelers. € 1,- per keer
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
14.00 uur Jeu de boules recreantencompetitie, verzamelen bij de jeu de boules banen
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen. 

1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 100,- contant
20.00 uur Darten in het Witte huis  

Zondag 1 september   
10.30 uur Recreantencompetitie bowlen in de Ruggestee   
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Vrijdag 20 september   
20.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis    

Zaterdag 21 september   
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen. 

1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 100,- contant  
20.00 uur Darten in het Witte huis    

Zondag 22 september   
10.00 uur Afsluitingstoernooi recreantencompetitie bowlen in de Ruggestee  

Zaterdag 5 oktober   
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen. 

1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 100,- contant
20.00 uur Darten in het Witte huis   

Vrijdag 13 september   
20.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis    

Zaterdag 14 september   
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
14.00 uur Afsluiting competitie!!! Jeu de Boules spelmiddag met hapje en drankje, 

verzamelen en opgeven bij de jeu de boules banen. Kosten zijn € 2,00 per 
persoon (voor de niet competitiespelers)   

20.00 uur “Lekker tafelen” bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra 
ronden spelen. 1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs 
€ 100,- contant  

20.00 uur Darten in het Witte huis    

Zondag 15 september   
10.30 uur Recreantencompetitie bowlen in de Ruggestee  

Zaterdag 28 september   
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen. 

1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 100,- contant  
20.00 uur Darten in het Witte huis   
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Zondag 13 oktober   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld  
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak    

Woensdag 16 oktober   
10.00 uur Kinderbingo bij het theater. Tip neem je potlood mee   
14.00 uur Gezinsbowlen € 1,25 p.p. opgeven vanaf 13.45 uur in de Ruggestee   
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak    

Maandag 14 oktober   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld.   
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak   

Dinsdag 15 oktober   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld. Vanmiddag spelen we 

Panna knock out  
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak    

Zaterdag 12 oktober   
10.00 uur Meet and Greet met Mik en Mak bij het Schatertheater   
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
14.00 uur Sport en spel, verzamelen bij het sportveld   
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen. 

1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 100,- contant  
20.00 uur Darten in het Witte huis 

Donderdag 17 oktober   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld  
16.30 uur Kinderfestijn, gratis patat eten voor de jeugd tot 12 jaar. Verzamelen bij de Friterie  
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak   

Zaterdag 19 oktober   
10.00 uur Meet and Greet met Mik en Mak bij het Schatertheater   
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
14.00 uur Sport en spel, verzamelen bij het sportveld   
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak  
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen. 

1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 100,- contant  
20.00 uur Darten in het Witte huis    
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Zaterdag 26 oktoberZaterdag 26 oktober
20.00 uur 20.00 uur 

Met als hoofdprijs bij de Met als hoofdprijs bij de 
2e extra ronde 2e extra ronde 
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Zondag 20 oktober   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld  
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak    

Maandag 21 oktober   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld   
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak    

Zaterdag 26 oktober   
14.00 uur Klaverjassen en Jokeren in het Witte huis   
20.00 uur Bingo in het Witte huis, naast de 10 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen. 

1e extra ronde hoofdprijs € 75,- en 2e extra ronde hoofdprijs € 250,- contant
20.00 uur Darten in het Witte huis

Woensdag 23 oktober   
10.00 uur Kinderbingo bij het theater. Tip neem je potlood mee   
14.00 uur Gezinsbowlen € 1,25 p.p. opgeven vanaf 13.45 uur in de Ruggestee   
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak    

Dinsdag 22 oktober   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld. Vanmiddag spelen we Panna knock out  
16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater   
17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak    

Donderdag 24 oktober   
10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan dansen, spelen en knutselen
14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld  
16.30 uur Kinderfestijn, gratis patat eten voor de jeugd tot 12 jaar. Verzamelen bij de Friterie  
17.00 uur Afscheidsfeestje Mik in het Schatertheater    



De benodigheden voor deDe benodigheden voor de
opdrachten van het opdrachten van het 
kabouterpad zijn tijdens kabouterpad zijn tijdens 
de openingstijden van de de openingstijden van de 
receptie te verkrijgen voorreceptie te verkrijgen voor
slechts:slechts:

€ 5,- per kind€ 5,- per kind
€ 15,- borg benodigheden€ 15,- borg benodigheden
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Tips voor een dagje uit!!!Tips voor een dagje uit!!!

Op de receptie kunt u gratis folders halen van deze,
maar ook andere attracties in de regio.

De Apenheul
In dit park lopen meer dan 200 apen in
alle soorten en maten vrij rond tussen
de bezoekers. Natuurlijk lopen in
Apenheul niet alle apen vrij rond, maar
zijn de soorten als de gorilla afgescheiden van de bezoe-
kers. Alle apen zijn in hun natuurlijke omgeving te bekij-
ken en de verschillende gebieden, zoals het eiland
Madagascar, het Apenboompad en het Amazonewoud,
zorgen voor genoeg bezienswaardigheden voor jong en
oud. Dat de Apenheul een perfect dagje uit is voor het
hele gezin blijkt wel uit de mogelijkheden die kinderen
hier hebben om zich te vermaken. Zo kunnen ze zelf ook
de aap uithangen op de MekranotiTrail, waar ze via touw-
bruggen, klimtorens en wiebelbruggen een weg moeten
zien te vinden door de jungle.

Paleis het Loo
In het hart van Nederland, aan de rand
van Apeldoorn, ligt het ruim 300 jaar
oude Paleis Het Loo. Sinds 1984 is dit
voormalige Koninklijk Paleis na een
grondige restauratie als museum opengesteld voor het
publiek. De kostbaar ingerichte vertrekken geven een
beeld van drie eeuwen bewoning door de Oranjes, terwijl
de gereconstrueerde tuinen met hun waterwerken en
sierlijk belijnde bloemperken de sfeer van de 17de eeuw
ademen. Door zijn fraaie ligging in een van de mooiste
natuurgebieden van Nederland heeft een bezoek aan het
paleis in elk jaargetijde zijn bekoring.

Burgers Zoo
In Burgers' Bush, een overdekt tro-
pisch regenwoud, leven honderden
dieren vrij te midden van duizenden
tropische planten. Burgers' Desert is een rotswoestijn
met reusachtige cactussen en bijzondere woestijndieren.
In Burgers' Ocean maakt de bezoeker een droge 'duik' in
de tropische zeeën van Zuid-Oost Azië, waar koralen,
kleurrijke koraalvissen, haaien en roggen leven. Burgers'
Safari biedt een Oost-Afrikaanse savanne met kuddes
zebra's, giraffen, antilopen en neushoorns, maar ook met
leeuwen en jachtluipaarden. In Burgers' Dierenpark vindt
u onder andere een grote chimpanseekolonie, gorilla's,
panters en olifanten. Burgers' Rimba voert u mee langs
Maleise diersoorten als tijgers, beren, apen, varanen en
herten. Tenslotte zijn er verschillende restaurants en een
grote speeltuin!

Het Nederlands openluchtmuseum
Een bezoek is een kennismaking met
Nederland van toen en van nog niet zo
lang geleden. Het museum vangt de
geschiedenis in authentieke gebou-
wen, voorwerpen en ware verhalen. We nemen u mee op
een reis door de tijd. Van twee eeuwen geleden tot heel
recent. Er is beweging, reuring, en leven: op de erven,

landerijen, in de bedrijven, het boerencafé en de win-
keltjes. De mensen van het museum lijken zo uit het ver-
leden te zijn weggelopen. Trots op hun erfgoed,
inspireren ze u met hun verhalen. Voor jong en oud is
een bezoek aan het museumpark indrukwekkend en on-
vergetelijk. Geluiden, geuren, smaken en beelden nemen
u mee naar vroeger.

Dolfinarium Harderwijk
Ontdek het park waar dromen uitko-
men… Ontdek het Dolfinarium. De
magie van dolfijnen zorgt voor een onvergetelijke dag vol
met dierbare herinneringen. Ontmoet dolfijnenmoeders
met hun baby’s voor de meters lange glaswand. Vlieg
mee naar dolfijneneiland in de show “De Droomwens”.
En bezoek het Spetter Theater met de allernieuwste
black light show in Nederland: “Spetter en het magische
avontuur”. In het Dolfinarium is het contact tussen mens
en dier voelbaar. Neem daarom deel aan onze dierenpro-
gramma’s en ervaar zélf de magische wereld van de zee-
zoogdieren. Want, wie wil nu niet een dolfijn van dichtbij
ontmoeten? Of een kijkje achter de schermen nemen?
We nemen u mee in uw droom en in onze droom: het be-
houd van onze prachtige dieren en het delen van onze
passie.

Familiepretpark Koningin Juliana toren
Het pretpark waar gezinnen, families,
vrienden en kennissen met kinderen
van 2 tot 12 jaar samen het leukste
dagje uit beleven! De kinderen raken niet uitgespeeld in
de meer dan 60 fantastische attracties. Zing en swing
ook mee tijdens de vrolijke shows van Jul de Muis en
clown Julius.

Veluwsche Stoomtrein Maatschappij
Alles is veranderd, maar de stoomtrein tussen
Apeldoorn en Dieren is gebleven. Niet als een
dagelijks vervoermiddel, maar wel als een bij-
zondere attractie. Tussen Apeldoorn en Dieren
rijdt de VSM met een groot aantal stoomloco-
motieven, Nederlands historische dieselloco-
motieven en rijtuigen door het schitterende
landschap van de Veluwe en de IJsselvallei en beleeft u
een dagje spoorvervoer uit het verleden.

Het Nationale Park de Hoge Veluwe
Het park is het grootste actief be-
heerde natuurgebied in particulier bezit
in Nederland. Het bestaat uit 5.400
hectare bos, heide, vennen en stuif-
zand. Er is een grote diversiteit aan planten- en diersoor-
ten en het Park herbergt uiterst zeldzame Rode
Lijst-soorten. Samen met het Jachthuis Sint Hubertus,
het Bezoekerscentrum/Museonder, Kröller-Müller Mu-
seum en de beeldentuin vormt het Park een unieke en
(inter)nationaal befaamde combinatie van natuur, kunst
en architectuur.
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Het reglement wordt jaarl i jks aangepast
i .v.m. veranderingen in,  op en rond het park
alsmede door ervaringen van de voorgaande

jaren. Wij  vragen u dan ook e.e.a.  
aandachtig door te lezen.

0. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet 
beslist de directie.

1. U dient uw huisvuil zelf naar één van de daarvoor 
bestemde perscontainers te brengen. Blad- en 
tuinafval kunt u deponeren op de compostberg 
achter het C veld of aanleveren in een geopende 
vuilniszak (alléén vrijdag en maandag voor 
10.00 uur). 

2. Op het park vragen wij uw hond aangelijnd te laten 
en alléén uit te laten buiten het recreatiepark.
Bij een ongelukje op het terrein vragen wij u 
vriendelijk deze op te ruimen, op diverse locaties 
hangen er hondenpoepzakjes. 
Zorg dat uw kat geen overlast bezorgt aan de 
buren, laat de kat i.v.m. wilde katten niet loslopen.

3. Voor alle vervoersmiddelen geldt op het terrein 
een maximumsnelheid van 5 km per uur (dit is 
stapvoets), denk aan de kinderen, voetgangers 
hebben voorrang. Bromfietsers/scooters mogen 
alleen op het terrein met uitgeschakelde motor.

4. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur is gemotoriseerd 
vervoer op het gehele terrein verboden. Per 
plaats is één auto toegestaan. Bij overtreding 
zullen wij uw pas blokkeren.

5. Het is niet toegestaan aanhangers of iets van 
dien aard achter te laten anders dan op uw eigen 
plek te parkeren. 

6. Open vuur, in welke vorm dan ook, is niet
toegestaan.
Barbecueën is wel toegestaan, tenzij de directie of 
brandweer anders beslist. Houdt altijd een emmer 
met water of zand bij de hand en maak gebruik 
van aanmaakblokjes voor het aansteken. 

7. Bomen zagen of snoeien mag alleen uitgevoerd 
worden door de medewerkers van het recreatie-
park. Bij overtreding hiervan zal streng worden 
opgetreden.

8. Sproeien is toegestaan, echter in de zomer niet 
tussen 16.00 uur en 20.00 uur i.v.m. de grote 
waterafname om deze tijd.

9. Het is niet toegestaan uw caravan elektrisch te 
verwarmen of buitenlampen te laten branden met 
een totaal vermogen van meer dan 80 Watt en/of 
1100 Lumen. Bij langdurige afwezigheid (‘s winters) 
is het niet toegestaan lampen te laten branden.

10. Het is niet toegestaan handelswaar aan te
bieden en/of te verkopen, zonder toestemming 
vooraf van de directie.

11. Het (her)plaatsen van schuurtjes, aanbouwen of 
andere bouwsels, veranda’s, hekjes e.d. is alleen 
toegestaan na schriftelijke toestemming van de 
directie en gemeente. Deze regels zijn 
verkrijgbaar op de receptie. Bestaande 
afwijkende bouw wordt nu gedoogd, maar moet 
bij verkoop worden verwijderd. Wanneer toch 
zonder toestemming wordt gehandeld, zullen wij 
het onderhavige, zonder bericht vooraf, afbreken 
c.q. verwijderen en de voortvloeiende kosten op u 
verhalen.

12. In de maanden mei tot en met augustus is het 
niet toegestaan te bouwen of te verbouwen aan 
uw caravan e.d., alsmede het gebruik van 
(tuin)gereedschap wat (geluids)overlast 
veroorzaakt. Het gebruik van hogedrukspuiten en 
bladblazers is in deze periode ook niet toegestaan!

13. Bij het verkopen van uw caravan bent u verplicht 
op eigen kosten een keuringsrapport op te laten 
maken. Bij overdracht van uw caravan bent u 
altijd 3% provisie verschuldigd met een minimum 
van € 100,00 en een maximum van € 1000,00. 
Wij behouden ons het recht voor geen toestemming
te geven voor overdracht van uw caravan indien 
deze door de leeftijd of door de kwaliteit ons 
inziens geen toekomst meer heeft op het terrein.
Verkoop dient altijd via de receptie te verlopen.

14. Wij behouden ons het recht voor maatregelen te 
nemen, bijvoorbeeld bij wangedrag of hinderen 
van anderen.

15. Een jaarplaats (van oktober t/m september) dient 
vóór 1 september (schriftelijk) te worden opgezegd. 
Na deze datum kan een opzegging niet meer 
worden geaccepteerd en wordt de huur voor het 
volgend jaar volledig in rekening gebracht. Niet 
tijdig of volledig betalen van de huur kan van 
onze kant reden zijn tot opzegging van de 
jaarplaats.

16. Reclame-uitingen d.m.v. borden, vlaggen e.d. van 
merken, sportclubs enz. zijn niet toegestaan.

17. Het plaatsen van een zwembad anders dan een 
kinderbadje is niet toegestaan, ook niet voor een 
korte termijn. Overleg bij twijfel op de receptie.

19. De aanvullende Recron voorwaarden op het 
reglement zijn gratis verkrijgbaar bij de receptie.
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Bericht van de brandweer
Gasflessen mogen niet in de caravans of schuurtjes 
worden geplaatst en evenmin worden ingegraven. 
Plaats gasflessen nooit in direct zonlicht. Wanneer een
gasfles wordt ombouwd met een kast, zorg dan voor 
ontluchtingsgaten aan de onderkant zodat de wind 
eventueel weglekkend gas kan afvoeren. Een 
deugdelijke brandblusser in de caravan is aanbevolen.
Wij adviseren u om éénmaal per twee jaar de 
gasslangen te vervangen en uw installatie door een 
erkend vakman te laten controleren.

Huurders en logés
Mocht uw caravan gebruikt worden door derden, dan 
dient u vooraf toeristenbelasting af te dragen en bent u
verplicht de tijdelijke gasten in te schrijven bij de
receptie i.v.m. het nachtregister, calamiteiten etc. U 
mag uw caravan alleen verhuren voor recreatief 
gebruik en niet langer dan 3 weken aaneengesloten.
U dient zelf uw slagboompas door te geven. De 
directie kan zonder enige uitleg de huurder of haar 
visite de toegang tot het park ontzeggen.

Wespen, muizen en andere ongedierte
Heeft u last van ongedierte in uw caravan of schuur 
dan dient u zelf de ongediertebestrijding te regelen en 
te betalen. Is de overlast in een openbaar gebied dan 
kunt u dit melden bij de receptie.

Pakketten
In verband met de grote toename van pakketpost 
vragen wij u dit te beperken, mocht u toch iets laten 
leveren dan niet groter dan een verhuisdoos. Indien 
groter, dan dient u dit af te laten leveren bij een 
afhaalpunt in de buurt. Voor alle pakketpost geldt dat 
wij niet tekenen voor ontvangst en niet 
verantwoordelijk zijn voor vermissing. 

Leveringen met vrachtwagen/bestelbus
In de maanden juli en augustus is het niet toegestaan 
om leveringen met vrachtwagens te ontvangen, wel 
met een bestelbus. 
In de overige maanden is er wel de mogelijkheid om 
tijdens kantoortijd leveringen bij uw caravan te 
ontvangen. Let op, alleen kleine vrachtwagens zijn 
toegestaan op het terrein.

Kindertrein
Het treintje wat over het terrein rijdt is uitsluitend 
bedoeld voor de kinderen t/m 11 jaar welke zelfstandig
kunnen zitten. Te allen tijde dienen de aanwijzingen  
van het besturende personeel en begeleiders 
opgevolgd te worden.

Zwembad
Bij de ingang van het zwembad zijn de openings- en 
sluitingstijden aangegeven, deze variëren afhankelijk 
van het seizoen en het klimaat. Tijdens de 
openingstijden is er een toezichthouder welke 
bevoegd is om degenen die zich niet aan de regels 
houden of die volgens hem overlast veroorzaken, van 
het zwembad te verwijderen voor een door de directie 
bepaalde tijd. Het zwembad is alléén toegankelijk voor
gasten van ‘t Veluws hof en het betreden is op eigen 
risico, er wordt geen toezicht gehouden op de 
zwemmers. 
De mate van verwarming van het water is o.a. 
afhankelijk van de weerstemperatuur.
In en om het zwembad is het verboden voor:
huisdieren, fietsen, glaswerk, te duiken, te rennen, 
muziek en andere badgasten te storen met 
(voet)ballen of storend gedrag. 
Kinderen zonder zwemdiploma dienen altijd door een 
volwassene begeleid te worden. 
De directie draagt geen enkele verantwoordelijkheid in
geval van onjuist gebruik van het zwembad en 
glijbaan.

Het betreden van het park, het plaatsen van 
kampeermiddelen, het gebruik van onze faciliteiten
en/of deelname aan evenementen zijn geheel voor 
eigen risico. Wij aanvaarden geen 
aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies, 
vermissing en/of diefstal van/uit kampeermiddelen 
of inventaris.





Reisje 2019Reisje 2019

Woensdag 26 juni t/m Vrijdag 28 juni

Eifel DuitslandEifel Duitsland

Kasteel KeverbergKasteel Keverberg Bad MünstereifelBad Münstereifel MintoMinto

Eifel tourEifel tour Schloß RheydtSchloß Rheydt Rondvaart OberseeRondvaart Obersee

Reserveer tijdig via
de receptie, vol is vol

€ 199,– p.p.

• 2x Hotelovernachting
• 2x Ontbijtbuffet
• 2x Diner
• Avond met muziek
• Eifel tour
• Bezoek Bad Münstereifel

• Lunch Eifelplatte
• Bezoek Schloß Rheydt

• Bezoek kasteel Keverberg

• Rondvaart Obersee
• Winkelen in Mönchengladbach b

ij

Minto (modernste winkelcentr
um)

• Koffie met vlaai
• Bingo
• Vervoer per touringcar

Hotel SeemöweSimmerath
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KKrriimmwweegg  115522  --  115544

77335511  TTMM    HHooeennddeerrlloooo

TTeelleeffoooonn  005555  --  33778811777777

iinnffoo@@vveelluuwwsshhooff..nnll

wwwwww..vveelluuwwsshhooff..nnll

Reserveer 

online op
veluwshof.nl/reserveren


