
   Noodgeval.. 
Bij brand of EHBO altijd de 
receptie waarschuwen, 055-3781777

 R egels voor hondenbezitters 

�   Op het park zijn honden alleen aangelijnd toegestaan 

�   Laat uw hond alleen buiten het park uit, mocht er een ongelukje gebeuren 

    ruim dit dan a.u.b. meteen op 

�   Speciale bakken met zakjes voor de hond vindt u op het terrein verspreid 

�   Honden zijn niet toegestaan in de sanitair gebouwen, de supermarkt, de 

    horeca faciliteiten en het zwembad 

�   Laat uw hond niet alleen achter in tent of caravan 

�   Zorg dat uw hond geen (geluids) overlast veroorzaakt 

 

Op het kampeerterrein gelden de volgende regels voor afrastering; 

�   Aan de voorzijde, minimaal 1,5 meter van de weg blijven 

�   Aan de zijkanten, minimaal 0,5 meter van de erfafscheiding blijven 

�   Er mogen geen (grote) palen met vast gaas gebruikt worden, alleen 

    dunne pinnen met afrasteringsnet 

Dit recreatieprogramma is met zorg samengesteld echter 

prijswijzigingen, druk- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

    Openingstijden 
Receptie  
055-3781777  
De receptie is dagelijks geopend in: november t/m ½ maart 

maandag t/m vrijdag 09.00 tot 17.00 uur  zaterdag 10.00 tot 16.30 uur zondag 12.00 tot 16.00 uur ½ maart, april, mei, juni, september en oktober maandag t/m zaterdag 09.00 tot 17.00 uur  zondag 10.00 tot 16.30 uur juli en augustus  
alle dagen 09.00 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.  

Buiten deze tijden zijn wij voor aankomsten en in geval van nood telefonisch bereikbaar. 

      Zwembad 
Bij de ingang van het zwembad zijn de openings- en  
sluitingstijden aangegeven, deze variëren afhankelijk  
van het seizoen en het weer.  
 

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. 
 

Tijdens de openingstijden is er een toezichthouder  
aanwezig voor de controle van de gedragsregels, er  
wordt geen toezicht gehouden op de zwemmers. 
Het zwembad is alléén toegankelijk voor gasten van  
‘t Veluws hof en het betreden is op eigen risico. 

  Belangrijke nummers 

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 uitslui-

tend  

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) 

 

Tandarts M. Spaans 

055-3781949   

b.g.g. 055-5216125 

Veldheim 4 

 

Dierenkliniek De Vijfsprong  

055-5763090  

Krimweg 6  

 

Dierenambulance  

0900-9991999 ( 24 uur per dag)

    Algemeen 
�   De maximale snelheid op het terrein is 5 km/u 
�   Tussen 23.00 en 7.00 uur is gemotoriseerd verkeer verboden, de 
    ingaande slagboom is dan ook geblokkeerd. In geval van nood kunt u  
    altijd het park verlaten met uw slagboompas 
�   Er is 1 auto per plaats toegestaan. Parkeer uw auto op uw eigen plaats of 
    op de aangegeven parkeerplaats. Parkeer uw auto niet op een lege plaats 
�   Scooters en brommers zijn alleen toegestaan met uitgeschakelde motor 
�   Barbecueën is toegestaan (bij fase 1), mits de brandweer anders beslist. 
    De huidige stand kunt u zien via natuurbrandrisico.nl 
�   Open vuren zijn verboden (dus ook vuurschalen en vuurkorven) 
�   Gebruik van alle faciliteiten en activiteiten zijn op eigen risico 
�   Denk aan het stroomverbruik, elektrisch verwarmen is niet toegestaan 
    (kampeerders zijn aangesloten op 6A) 

   Wasserette 

De wasserette is gedurende het seizoen dagelijks 

geopend tot 21.00 uur en is voorzien van 2 

wasmachine’s en 2 drogers. Het wasmiddel zit al in  

de machine en kan niet los worden toegevoegd. 

 Midgetgolf 

Bij de receptie kunt u tijdens openingstijden terecht 
voor een golfstick, golfballetje en scoreblaadje tegen 
betaling van € 1,50 per balletje (waarvan € 0,50 borg)

    Tennisbaan 

Bij de receptie kunt u tijdens openingstijden terecht voor 

de huur van een tennisbaan tegen betaling van € 5,00 per 

uur per baan. De rackets en ballen zijn gratis te leen.

   WiFi 
Voor € 1,50 per dag per apparaat ontvangt u tijdens de  openingstijden van de receptie een inlogcode. 
 

Bij afname van 7 dagen betaalt u er slechts 5  
= € 7,50 

Ontvang de hele periode van een voorseizoen of naseizoen een inlogcode voor slechts € 40,-. Voor een heel jaar, vanaf  1 mei t/m 30 april, betaalt u € 75,-. 
 

Het WiFi netwerk is niet geschikt voor downloaden of (live)  streamen van zware content. Switchen van aparaat is mogelijk. 

      Huisvuil.. 

U kunt uw huisvuil deponeren in de container bij; 

�  Blauwgraslaan, achterzijde van het 

    Witte huis 

�  de Wildzwijnlaan nabij chalet Valk en Mier 

�  het kampeerterrein C-veld 

 

Glas en papier kunt u in de containers deponeren bij; 

�  achter de supermarkt 

�  Blauwgraslaan, achterzijde  

    van het Witte huis 

�  het kampeerterrein C-veld

     Gasfles 

Propaan gasflessen zijn verkrijgbaar op de receptie. 

Deze zijn met universele din aansluiting (buitendraads), zolang de 

voorraad strekt. De supermarkt verkoopt campinggaz flessen. 

    TV signaal 

Wij bieden alleen digitale televisie aan. Bij het 
zoeken naar de zenders dient u te kiezen bij instellingen voor een  antenneaansluiting i.p.v. kabelaansluiting. Heeft uw TV geen digitale ontvangst mogelijkheid dan kunt u bij de receptie een losse digitale ontvanger verkrijgen welke het signaal omzet naar HDMI en scart.

  Brief- en pakketpost 

Briefpost wordt buiten in de postvakken gedeponeerd op 

leveringsdagen, deze bevinden zich aan de buitenzijde van de receptie.  

Een brievenbus voor het versturen van post bevindt zich naast de  

waterval bij de receptie. Wij vragen u de levering van pakketpost 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. De  

pakketpost wordt buiten bij de receptie aan de zijde van het restaurant  

verzameld in een grote kar, let op er is een beperkte opslagruimte.

 Routes 

Bij de receptie kunt u gratis een wandelnetwerkkaart met knooppunten 

in de omgeving van Hoenderloo en/of knooppunten fietsroute boekje 

met routes van 14 t/m 58 km halen. Voor de mountainbikers is er de 

Zandenwoud route van maximaal 58 km. 

     Fietsverhuur 

Fietsen zijn tijdens openingstijden te huur bij de receptie voor 

1 of meerdere dagen, bij 7 dagen huur krijgt u 15% korting. Wij verhuren  

van Rooth66 uit Hoenderloo o.a.; fietsen met 7 versnellingen, kinderfietsen, 

MTB’s en E-bikes. Reserveren is gewenst om teleurstelling te voorkomen.



Noteer deze datums alvast in u w agendaNoteer deze datums alvast in u w agenda!!

ZZoommeerrffeeeesstt   mmeett   ddee  bbaanndd    

RReemmiixxxx  

  

  
  

ZZaatteerrddaagg  1155  jjuull ii   1199..0000  uuuurr     

BBii jj   hheett   tthheeaatteerr   iiss   eerr   eeeenn  ggeezzeell ll iiggee  

ffeeeessttaavvoonndd  mmeett   ll iivvee  mmuuzziieekk  eenn  ddiivveerrssee  

ssttaannddss  vvoooorr   eeeenn  hhaappjjee   eenn  eeeenn  ddrraannkkjjee   

ZZoommeerrffeeeesstt   mmeett   ddee  bbaanndd    

BasstaBassta   

ZZaatteerrddaagg  1122  aauugguussttuuss  1199..0000  uuuurr     

  

  

  

  

BBii jj   hheett   tthheeaatteerr   iiss   eerr   eeeenn  ggeezzeell ll iiggee  

ffeeeessttaavvoonndd  mmeett   ll iivvee  mmuuzziieekk  eenn  ddiivveerrssee  

ssttaannddss  vvoooorr   eeeenn  hhaappjjee   eenn  eeeenn  ddrraannkkjjee   

  

  

  

  

ZZaatteerrddaagg  55  aauugguussttuuss  vvaannaaff   1111..0000  uuuurr   
RRoonndd  ddee  rreecceepptt iiee  iiss  eerr   eeeenn  ggeezzeell ll iiggee  mmaarrkktt

AutogezelligheidsritAutogezelligheidsrit   
ZZaatteerrddaagg  1199  aauuggssttuuss  vvaannaaff   0099..0000  uuuurr   

  

EEeenn  mmooooiiee   ppuuzzzzeell rr ii tt   oovveerr   ddee  VVeelluuwwee  mmeett     

oonnddeerrwweegg  ddiivveerrssee  ooppddrraacchhtteenn  

DDeeeellnnaammee  kkoosstteenn  zz ii jjnn  €€   1155,,0000  ppeerr   aauuttoo  

((11   aauuttoo  ppeerr   ssttaarr tt tt ii jjdd))   

OOppggeevveenn  vvóóóórr   vvrr ii jjddaagg  1188  aauugguussttuuss    

bbii jj   ddee  rreecceepptt iiee   ((vvooll==vvooll )) ,,   

ddaaaarr   oonnttvvaannggtt   uu  ooookk  uuww  ssttaarr tt tt ii jjdd  

Darttoernooi in het Witte huis 

Woensdag 2 augustus 
1133..0000  uuuurr   vvoooorr   88  tt //mm  1155  jjaaaarr..   IInnsscchhrr ii jjvveenn  oomm  1122..3300  uuuurr     

iinn  hheett   WWiitt ttee  hhuuiiss,,   ddeeeellnnaammee  iiss  ggrraatt iiss..   

  

1166..0000  uuuurr   vvoooorr   1166  jjaaaarr   eenn  oouuddeerr..   IInnsscchhrr ii jjvveenn  oomm  1155..3300  uuuurr   

iinn  hheett   WWiitt ttee  hhuuiiss,,   ddeeeellnnaammeekkoosstteenn  zzii jjnn  €€  77,,5500  pp..pp..     

VVooll==VVooll                           ((aall lléééénn  vvoooorr   rreeccrreeaanntteenn  VVeelluuwwss  hhooff )) 

PinkstermarktPinkstermarkt  
Zondag 28 mei vanaf 11.00 uurZondag 28 mei vanaf 11.00 uur  

  

RRoonndd  ddee  rreecceepptt iiee   ssttaaaann  ddiivveerrssee  kkrraammeenn    

eenn  eeeenn  bbuunnggeeee  tt rraammppooll iinnee

Ruggestee    VaderdagVaderdag   

steengrill aktiesteengrill aktie  

Speciaal voor vaderdag op 18 juni  

kunt u genieten van een steengrill bestaande uit: 

Stokbrood met kruidenboter 

Rundvleessalade 

Rauwkostsalade 

5 soorten vlees 

Diverse sauzen 

 

Van € 25,75 voor € 22,95 p.p. 

 

Reserveer hiervoor bij de Ruggestee

Ruggestee    Moederdag high teaMoederdag high tea   
Zondag 14 mei  

Tussen 12.00 en 15.00 uur kunt u genieten van een high tea voor slechts € 19,95 p.p., deze bestaat o.a. uit: 

diverse sandwiches (gerookte kipfilet en zalm) - tartelette met diverse vruchten - muffins - blinis - scones -  

chocoladetruffels - carre bavarois - canneloni - cheesecake - donuts - quiches - zakouskis - sap - diverse thee soor-

ten 

 

Reserveer vóór vrijdag 12 mei bij de Ruggestee



1 april - 24 april1 april - 24 april

PPaaaassbbrruunncchh  iinn  

ddee  RRuuggggeesstteeee  
22ee  ppaaaassddaagg   mmaaaannddaagg  1100  aapprr ii ll     

1111..0000  uuuurr   
                                                                                                KKoomm  ggeenniieetteenn  vvaann  eeeenn  hheeeerr ll ii jjkkee    

bbrruunncchh  iinn  ddee  RRuuggggeesstteeee..     
  

DDee  bbrruunncchh  bbeessttaaaatt   oo..aa..   uuii tt ::   
ssooeepp,,   ddiivveerrssee  kkoouuddee  eenn  wwaarrmmee    

ggeerreecchhtteenn  ((vvlleeeess,,   vviiss  eenn  vveeggeettaarr iisscchh)) ,,     
ddiivveerrssee  ssoooorrtteenn  bbrroooodd  eenn  bbeelleegg,,     

ddiivveerrssee  nnaaggeerreecchhtteenn,,   kkooff ff iiee,,   tthheeee,,     
zzuuiivveell   eenn  ssaappppeenn..   

  
TTuusssseennddoooorr   ssppeelleenn  wwee  33  rroonnddeenn  bbiinnggoo..   

  DDee  kkoosstteenn  zzii jjnn  €€  2211,,9955  pp..pp..   

KKiinnddeerreenn  tt //mm  1122  jjaaaarr   €€  1122,,5500  pp..pp..   

  
OOppggeevveenn  vvoooorr   ddoonnddeerrddaagg  66  aapprr ii ll   

ppeerr   eemmaaii ll   iinnffoo@@vveelluuwwsshhooff ..nnll   ooff     

bbii jj   ddee  rreecceepptt iiee  

Ruggestee      

steengrill aktiesteengrill aktie  

Tijdens de Paasdagen, van 7 t/m 10 april  

kunt u genieten van een steengrill bestaande uit: 

Stokbrood met kruidenboter 

Rundvleessalade 

Rauwkostsalade 

5 soorten vlees 

Diverse sauzen 

 

Van € 25,75 voor € 22,95 p.p. 

Kinderen t/m 12 jaar € 12,50 p.p. 

Reserveer hiervoor bij de Ruggestee

PaaseierenPaaseieren  
zoekenzoeken  

  

  

ZZaatteerrddaagg  88   aapprr ii ll   1144..0000  uuuurr   

vvoooorr   ddee  kk iinnddeerreenn  tt //mm  1111  jjaaaarr,,   

vveerrzzaammeelleenn  oopp  hheett   ssppoorr ttvveelldd

Paas puzzeltochtPaas puzzeltocht  
11ee  ppaaaassddaagg   zzoonnddaagg  99  aapprr ii ll     

vv..aa..   1100..0000  uuuurr  
  

DDeezzee  ttoocchhtt   mmeett   ddiivveerrssee  ooppddrraacchhtteenn  

kkuunn  jjee  ggeehheeeell   iinn  jjee  eeiiggeenn  tteemmppoo  

llooppeenn..   

IInnlleevveerreenn  kkaann  ttoott   1111..3300  uuuurr   bbii jj   hheett   

SScchhaatteerrtthheeaatteerr

Zaterdag 1 april 

19.30 uur Bingo in het Witte huis, naast de 8 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen met als hoofdprijs 

een geldbedrag in contanten. De zaal gaat open om 19.00 uur. 

Paasweekend (8-10 april) 
Zaterdag 8 april  

10.00 uur Meet and Greet met Mik en Mak bij het Schatertheater en op de foto met Foxy. 

14.00 uur Paaseieren zoeken, verzamelen bij het voetbalveld (zie advertentie). 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen. 

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak. 

19.30 uur Bingo in het Witte huis, naast de 8 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen met als hoofdprijs een 

geldbedrag in contanten. De zaal gaat open om 19.00 uur. 

20.00 uur Jeugdavond 12 t/m 17 jaar verzamelen bij het Witte huis. Vanavond spelen we Jachtseizoen. 

Zondag 16 april 

12.00 uur Competitie bowlen in de Ruggestee. Ook als u niet alle wedstrijden mee kunt bowlen, 

bent u van harte welkom. Meer informatie bij het comité om 12.00 uur. 

Zaterdag 15 april  

19.30 uur Bingo in het Witte huis, naast de 8 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen met als hoofdprijs een 

geldbedrag in contanten. De zaal gaat open om 19.00 uur. 

Meivakantie (1e week 22 - 28 april) 
Zaterdag 22 april  

10.00 uur Meet and Greet met Mik en Mak bij het Schatertheater en op de foto met Foxy. 

14.00 uur Sport en spel 8+, verzamelen bij het sportveld.  

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om 

jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak. 

19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld.  

19.30 uur Bingo in het Witte huis, naast de 8 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen met als 

hoofdprijs een geldbedrag in contanten. De zaal gaat open om 19.00 uur. 

Zondag 23 april 

10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan met Lego bouwen. 

12.00 uur Competitie bowlen in de Ruggestee. Ook als u niet alle wedstrijden mee kunt bowlen, 

bent u van harte welkom. Meer informatie bij het comité om 12.00 uur. 

14.00 uur Ibiza hairwraps voor € 5,- of een glitter tattoo voor € 1,- bij het theater. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om 

jullie op te halen. 

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak.  

19.00 uur Sportief uurtje, verzamelen bij het sportveld.  

Maandag 24 april 

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

13.00 uur Jeugdfestijn, gratis patat eten voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. Verzamelen bij de Friterie. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen. 

17.00 uur Schatertheater, vandaag gaan Mik en Mak een Science experiment doen. 

19.00 uur Avondspel, verzamelen bij het voetbalveld. Vanavond spelen we Jachtseizoen. 

Zondag 9 april (1e paasdag)  

10.00 uur Paaspuzzeltocht, vanaf 10.00 uur kun je starten voor een Paaspuzzeltocht vanaf het  

Schatertheater. Deze tocht met opdrachten kun je in eigen tempo en met je eigen kinderen lopen. 

Inleveren kan tot 11.30 uur bij het Schatertheater. 

14.00 uur Ibiza hairwraps voor € 5,- of een glitter tattoo voor € 1,- bij het theater. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te 

halen. 

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. Speciaal voor de jeugd van 13 

tot en met 17 jaar reserveren wij ook een bbq. 

Maandag 10 april (2e paasdag) 

10.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het Schatertheater. Vanmorgen spelen we het eier smokkelspel. 

11.00 uur Paasbrunch in de Ruggestee met 3 ronden bingo voor slechts € 21,95 (zie advertentie). 

14.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het Schatertheater. Vanmiddag spelen we het ei ruilspel. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen. 

17.00 uur Schatertheater, vandaag gaan Mik en Mak een Science experiment doen. 



25 april - 3 mei25 april - 3 mei

HuifkartochtHuifkartocht  
WWooeennssddaagg  2266  aapprr ii ll   eenn  33   mmeeii ,,     

oomm  1100..0000  uuuurr   iiss   eerr   eeeenn  pprraacchhtt iiggee  

ttoocchhtt   ddoooorr   ddee  bboosssseenn  iinn  ddee    

oommggeevviinngg  
GGeeeeff   uu  tt ii jjddiigg  oopp  bbii jj   ddee  rreecceepptt iiee   

Deelname kosten € 7,50 p.p.Deelname kosten € 7,50 p.p.

PeddelenPeddelen  
WWooeennssddaagg  2266  aapprr ii ll   eenn    

33   mmeeii   oomm  1199..0000  uuuurr   

AAll llee   kk iinnddeerreenn  vvaann  55   tt //mm  1111  

jjaaaarr   mmeett   mmiinniimmaaaall   ddiipplloommaa  AA  

kkuunnnneenn  kkoommeenn  ppeeddddeelleenn  iinn  hheett   

zzwweemmbbaadd

 Het programma van Koningsdag  
Apeldoorn ligt bij de receptie

Borrel & Hap       Borrel & Hap       Ruggestee 
      van mei t/m september 

      tussen 12.00 - 16.00 uur 
                    voor slechts € 12,50 
 
            � 2 drankjes (bier van de tap, 
                                 fris of huiswijn) 
            � 10 stuks warme  
           borrelgarnituur

Zondag 30 april 

10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan met Lego bouwen. 

12.00 uur Competitie bowlen in de Ruggestee. Ook als u niet alle wedstrijden mee kunt bowlen, bent u van 

harte welkom. Meer informatie bij het comité om 12.00 uur. 

14.00 uur Ibiza hairwraps voor € 5,- of een glitter tattoo voor € 1,- bij het theater. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te 

halen. 

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak.  

19.00 uur Sportief uurtje, verzamelen bij het sportveld.  

Woensdag 26 april 

10.00 uur Huifkartocht door de prachtige bossen, de kosten hiervoor zijn € 7,50 p.p. Geef u tijdig op bij de  

receptie. Om 09.45 uur verzamelen we bij de receptie om gezamenlijk naar de huifkar te gaan. 

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

14.00 uur Sport en spel 8+, verzamelen bij het sportveld.  

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te 

halen. 

17.00 uur Schatertheater, vandaag gaan Mik en Mak een Science experiment doen. 

19.00 uur Peddelen, doe mee in het zwembad aan bootje varen. 5 t/m 11 jaar (diploma A verplicht). 

Dinsdag 25 april 

10.00 uur Kinderbingo bij het theater. Tip, neem een potlood mee. 

14.00 uur Sport en spel 8+, verzamelen bij het sportveld.  

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen. 

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak. 

19.00 uur Sport en spel, verzamelen bij het sportveld.  

20.00 uur Waterballen of aqua-rol in het zwembad. Deelname is € 3,50 p.p. 

Dinsdag 2 mei 

10.00 uur Kinderbingo bij het theater. Tip, neem een potlood mee. 

14.00 uur Sport en spel 8+, verzamelen bij het sportveld.  

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen. 

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak. 

19.00 uur Sport en spel, verzamelen bij het sportveld.  

20.00 uur Waterballen of aqua-rol in het zwembad. Deelname is € 3,50 p.p. 

Donderdag 27 april (Koningsdag) 

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

14.45 uur Tot 15.00 uur worden de kaartjes uitgedeeld voor het gratis patat eten. 

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

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen 

om jullie op te halen. 

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. Speciaal voor de 

jeugd van 13 tot en met 17 jaar reserveren wij ook een bbq. 

Meivakantie (2e week 29 april - 7 mei) 
Zaterdag 29 april  

10.00 uur Meet and Greet met Mik en Mak bij het Schatertheater en op de foto met Foxy. 

14.00 uur Sport en spel 8+, verzamelen bij het sportveld.  

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie 

op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak. 

19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld.  

19.30 uur Bingo in het Witte huis, naast de 8 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen met als  

hoofdprijs een geldbedrag in contanten. De zaal gaat open om 19.00 uur. 

Maandag 1 mei 

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

13.00 uur Jeugdfestijn, gratis patat eten voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. Verzamelen bij de Friterie. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie  

op te halen. 

17.00 uur Schatertheater, vandaag gaan Mik en Mak een Science experiment doen. 

19.00 uur Avondspel, verzamelen bij het voetbalveld. Vanavond spelen we Jachtseizoen. 

Woensdag 3 mei 

10.00 uur Huifkartocht door de prachtige bossen, de kosten hiervoor zijn € 7,50 p.p. Geef u tijdig op bij de 

receptie. Om 09.45 uur verzamelen we bij de receptie om gezamenlijk naar de huifkar te gaan. 

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

14.00 uur Sport en spel 8+, verzamelen bij het sportveld.  

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op 

te halen. 

17.00 uur Schatertheater, vandaag gaan Mik en Mak een Science experiment doen. 

19.00 uur Peddelen, doe mee in het zwembad aan bootje varen. 5 t/m 11 jaar (diploma A verplicht). 



4 mei - 20 mei4 mei - 20 mei

Ruggestee    Moederdag high teaMoederdag high tea   
Zondag 14 mei  

Tussen 12.00 en 15.00 uur kunt u genieten van een high tea voor slechts € 19,95 p.p., deze bestaat o.a. uit: 

diverse sandwiches (gerookte kipfilet en zalm) - tartelette met diverse vruchten - muffins - blinis - scones -  

chocoladetruffels - carre bavarois - canneloni - cheesecake - donuts - quiches - zakouskis - sap - diverse thee soor-

ten 

 

Reserveer vóór vrijdag 12 mei bij de Ruggestee

DrumtasticDrumtastic  
ZZaatteerrddaagg  2200  mmeeii   1144..0000  uuuurr,,   ooppggeevveenn    

vv..aa ..   1133..3300  uuuurr   bbii jj   hheett   tthheeaatteerr   

DrumTastic is een swingende drum work-out op 

een fitnessbal voor kinderen vanaf 4 jaar.  

De variaties in oefeningen zijn talrijk en de  

mogelijkheid om actief te zijn maakt het een  

ritmische work-out voor jong en oud!

PeddelenPeddelen  
VVrr ii jjddaagg  1199  mmeeii   oomm  1199..0000  uuuurr   

AAll llee   kk iinnddeerreenn  vvaann  55   tt //mm  1111  

jjaaaarr   mmeett   mmiinniimmaaaall   ddiipplloommaa  AA  

kkuunnnneenn  kkoommeenn  ppeeddddeelleenn  iinn  hheett   

zzwweemmbbaadd

Zaterdag 13 mei 

19.30 uur Bingo in het Witte huis, naast de 8 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen met als 

hoofdprijs een geldbedrag in contanten. De zaal gaat open om 19.00 uur. 

 

Zondag 14 mei  

12.00 uur Competitie bowlen in de Ruggestee. Ook als u niet alle wedstrijden mee kunt bowlen, 

bent u van harte welkom. Meer informatie bij het comité om 12.00 uur. 

12.00 uur Vanmiddag tussen 12.00 en 15.00 uur is er een high tea in de Ruggestee (zie advertentie). 

Lang Hemelvaartweekend (18 - 21 mei) 
Donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag) 

10.00 uur Meet and Greet met Mik en Mak bij het Schatertheater en op de foto met Foxy. 

14.00 uur Sport en spel, verzamelen bij het sportveld. Vandaag spelen we Jachtseizoen. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen. 

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak. 

20.00 uur Weerwolven voor de jeugd 10+, verzamelen bij het theater. 

Vrijdag 19 mei  

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

13.00 uur Jeugdfestijn, gratis patat eten voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. Verzamelen bij 

de Friterie.  

14.45 uur Tot 15.00 uur worden de kaartjes uitgedeeld voor het gratis patat eten. 

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

Friterie. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de  

opstapplaatsen om jullie op te halen. 

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). 

Zaterdag 20 mei  

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

14.00 uur Drumtastic opgeven bij het theater om 13.30 uur, kom en drum en dans gezellig mee  

(zie advertentie). 

19.30 uur Bingo in het Witte huis, naast de 8 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen met als hoofdprijs een 

geldbedrag in contanten. De zaal gaat open om 19.00 uur. 

20.00 uur Kom mee snoepen van geroosterde marshmallows bij het theater. Speciaal voor de jeugd van 13 

tot en met 17 jaar reserveren wij ook een bbq. 

Zondag 7 mei 

10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan met Lego bouwen.  

12.00 uur Competitie bowlen in de Ruggestee. Ook als u niet alle wedstrijden mee kunt bowlen, bent u van 

harte welkom. Meer informatie bij het comité om 12.00 uur. 

14.00 uur Ibiza hairwraps voor € 5,- of een glitter tattoo voor € 1,- bij het theater. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen. 

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak.  

Zaterdag  6 mei  

10.00 uur Meet and Greet met Mik en Mak bij het Schatertheater en op de foto met Foxy. 

14.00 uur Sport en spel 8+, verzamelen bij het sportveld.  

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen. 

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak.  

19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld.  

19.30 uur Bingo in het Witte huis, naast de 8 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen met als hoofdprijs een 

geldbedrag in contanten. De zaal gaat open om 19.00 uur. 

Donderdag 4 mei 

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

14.45 uur Tot 15.00 uur worden de kaartjes uitgedeeld voor het gratis patat eten. 

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

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie 

op te halen. 

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. Speciaal voor de jeugd 

van 13 tot en met 17 jaar reserveren wij ook een bbq. 



21 mei - 2 ju li21 mei - 2 ju li

Zaterdag 3, 10, 17, 24 juni + 1 juli 

19.30 uur Bingo in het Witte huis, naast de 8 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen met als 

hoofdprijs een geldbedrag in contanten. De zaal gaat open om 19.00 uur. 

 

Zondag 4, 11, 18, 25 juni + 2 juli 

12.00 uur Competitie bowlen in de Ruggestee. Ook als u niet alle wedstrijden mee kunt bowlen, 

bent u van harte welkom. Meer informatie bij het comité om 12.00 uur. 

Zondag 28 mei  (1e Pinksterdag) 

10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan met Lego bouwen. 

11.00 uur Pinkstermarkt, v.a. 11 uur is er een gezellig markt rond de receptie. 

14.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld.  

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen. 

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). 

19.30 uur Bingo in het Witte huis, naast de 8 ronden kunt u ook 2 extra ronden spelen met als hoofdprijs een  

geldbedrag in contanten. De zaal gaat open om 19.00 uur. 

Maandag 29 mei (2e Pinksterdag)  

10.00 uur Kinderbingo bij het theater. Tip, neem een potlood mee.  

14.00 uur Ibiza hairwraps voor € 5,- of een glitter tattoo voor € 1,- bij het theater. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de  

opstapplaatsen om jullie op te halen. 

17.00 uur Schatertheater, vandaag gaan Mik en Mak een Science experiment doen. 

PinkstermarktPinkstermarkt  
Zondag 28 mei vanaf 11.00 uurZondag 28 mei vanaf 11.00 uur  

  

RRoonndd  ddee  rreecceepptt iiee   ssttaaaann  ddiivveerrssee  kkrraammeenn    

eenn  eeeenn  bbuunnggeeee  tt rraammppooll iinnee

Ruggestee    VaderdagVaderdag   

steengrill aktiesteengrill aktie  

Speciaal voor vaderdag op 18 juni  

kunt u genieten van een steengrill bestaande uit: 

Stokbrood met kruidenboter 

Rundvleessalade 

Rauwkostsalade 

5 soorten vlees 

Diverse sauzen 

 

Van € 25,75 voor € 22,95 p.p. 

 

Reserveer hiervoor bij de Ruggestee

Lang Pinksterweekend (27 – 29 mei) 
Zaterdag 27 mei  

10.00 uur Meet and Greet met Mik en Mak bij het Schatertheater en op de foto met Foxy. 

14.45 uur Tot 15.00 uur worden de kaartjes uitgedeeld voor het gratis patat eten. 

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

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om 

jullie op te halen. 

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 Kom mee snoepen van geroosterde marshmallows bij het theater. Speciaal voor de 

jeugd van 13 tot en met 17 jaar reserveren wij ook een bbq. 

20.30 uur Pubquiz in het Witte huis (zie advertentie). 

Zondag 21 mei  

10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan met Lego bouwen. 

12.00 uur Competitie bowlen in de Ruggestee. Ook als u niet alle wedstrijden mee kunt 

bowlen, bent u van harte welkom. Meer informatie bij het comité om 12.00 uur. 

14.00 uur Ibiza hairwraps voor € 5,- of een glitter tattoo voor € 1,- bij het theater. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen 

om jullie op te halen. 

17.00 uur Schatertheater, vandaag gaan Mik en Mak een Science experiment doen. 

Ruggestee    Pinkster keuzemenuPinkster keuzemenu 
Dit menu is tijdens de Pinksterdagen geldig van 26 t/m 29 mei. 

Reserveer hiervoor bij de Ruggestee 
U kunt kiezen uit:  

 
Runder carpaccio of Salade piri piri 

 
Biefstuk black angus Ribey of Zeebaars of Lasagne  

 

                    Dame blanche voor slechts € 31,95 p.p. 

  

  

  

  

ZZaatteerrddaagg  2277  mmeeii  iinn  hheett    

WWiittttee  hhuuiiss  oomm  2200..3300  uuuurr  

  

TTeesstt  jjee  kkeennnniiss  iinn    

tteeaammvveerrbbaanndd  mmeett  ddiivveerrssee  

bbeeeelldd--  eenn  ggeelluuiiddssffrraaggmmeenntteenn..  

DDee  qquuiizz  bbeehhaannddeelltt  vvoooorraall  ddee  

ttiijjdd  vvaann  nnuu!!

Borrel & Hap       Borrel & Hap       Ruggestee 
      van mei t/m september 

      tussen 12.00 - 16.00 uur 
                    voor slechts € 12,50 
 
            � 2 drankjes (bier van de tap, 
                                 fris of huiswijn) 
            � 10 stuks warme  
           borrelgarnituur



7 ju li - 13 ju li7 ju li - 13 ju li

Donderdag 13 juli  

10.00 uur Ibiza hairwraps voor € 5,- of een glitter tattoo voor € 1,- bij het theater. 

11.00 uur Aqua Jogging, voor iedereen vanaf 13 jaar. 

14.00 uur Sport en Spel 8+, verzamelen bij het sportveld. Vandaag spelen we crazy 88. 

14.45 uur Tot 15.00 uur worden de kaartjes uitgedeeld voor het gratis patat eten. 

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

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak met een speciale show van het  

recreatieteam. 

20.00 uur Kom mee snoepen van geroosterde marshmallows bij het theater. Speciaal voor de jeugd van 13 tot en 

met 17 jaar reserveren wij ook een bbq. 

Woensdag 12 juli 

10.00 uur Huifkartocht door de prachtige bossen, de kosten hiervoor zijn € 7,50 p.p. Geef u tijdig op 

bij de receptie. Om 09.45 uur verzamelen we bij de receptie om gezamenlijk naar de  

huifkar te gaan. 

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

14.00 uur We gaan Tik Tok opnemen, verzamelen bij het Schatertheater. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie 

op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, vandaag gaan Mik en Mak een Science experiment doen. 

20.00 uur Peddelen, doe mee in het zwembad aan bootje varen. 5 t/m 11 jaar (diploma A verplicht). 

Dinsdag 11 juli  

10.00 uur Kinderbingo bij het theater. Tip neem je potlood mee. 

14.00 uur Sport en Spel 8+ in het zwembad, verzamelen bij het zwembad. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak en op de foto met Foxy. 

19.30 uur Bingo op de Brink. Gezellig bingo spelen in de openlucht. Kaarten verkrijgbaar vanaf 19.00 uur. I.v.m. 

het weer hangen we in de middag op het raam van de receptie op of het doorgaat. 

20.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld. 

20.00 uur Waterballen of aqua-rol in het zwembad. Deelname is € 3,50 p.p. 

Maandag 10 juli  

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

13.00 uur Jeugdfestijn, gratis patat eten voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. Verzamelen bij de Friterie. 

14.00 uur Sport en Spel 8+, verzamelen bij het sportveld. We gaan Jachtseizoen spelen. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, vandaag kunnen jullie met Mik en Mak dansen. 

20.00 uur Disco zwemmen tot 21.00 uur, mits het weer het toelaat. 

Zaterdag 8 juli 

10.00 uur Meet and Greet met Mik en Mak bij het Schatertheater en op de foto met Foxy. 

11.00 uur Aqua Jogging, voor iedereen vanaf 13 jaar. 

14.00 uur Sport en Spel 8+, verzamelen bij het sportveld rond de tafeltennistafel. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen 

om jullie op te halen. 

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak. 

19.00 uur Kom springen en glijden in Jump City op het sportveld (zie advertentie). 

Zondag 9 juli  

10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan Lego bouwen. 

12.00 uur Competitie bowlen in de Ruggestee. Ook als u niet alle wedstrijden mee kunt bowlen, bent u 

van harte welkom. Meer informatie bij het comité om 12.00 uur. 

14.00 uur Ibiza hairwraps voor € 5,- of een glitter tattoo voor € 1,- bij het theater. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op 

te halen. 

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. 

HuifkartochtHuifkartocht  
WWooeennssddaagg  1122  jjuull ii ,,     

oomm  1100..0000  uuuurr   iiss   eerr   eeeenn  pprraacchhtt iiggee  

ttoocchhtt   ddoooorr   ddee  bboosssseenn  iinn  ddee    

oommggeevviinngg  
GGeeeeff   uu  tt ii jjddiigg  oopp  bbii jj   ddee  rreecceepptt iiee   

Deelname kosten € 7,50 p.p.Deelname kosten € 7,50 p.p.

PeddelenPeddelen  
WWooeennssddaagg  1122  jjuull ii   oomm  1199..0000  uuuurr   

AAll llee   kk iinnddeerreenn  vvaann  55   tt //mm  1111  

jjaaaarr   mmeett   mmiinniimmaaaall   ddiipplloommaa  AA  

kkuunnnneenn  kkoommeenn  ppeeddddeelleenn  iinn  hheett   

zzwweemmbbaadd

BBIINNGGOO   OOPP   DDEE   BBRRIINNKK  
DDiinnssddaagg  1111  jjuull ii   1199..3300  uuuurr     

BBiinnggoo  ssppeelleenn  iinn  ddee  ooppeennlluucchhtt   

    

KKaaaarr tteenn  vveerrkkrr ii jjggbbaaaarr   vvaannaaff   1199..0000  uuuurr   

Naast de 8 ronden speelt u ook 2 extra rondenNaast de 8 ronden speelt u ook 2 extra ronden

Disco zwemmenDisco zwemmen  
MMaaaannddaagg  1100  jjuull ii   2200..0000  uuuurr   

KKoomm  zzwweemmmmeenn  mmeett   mmuuzziieekk  eenn  
ffoonnkkeelleennddee  vveerr ll iicchhtt iinngg  

RReenn  oovveerr   hheett   wwaatteerr   oopp  ddee  mmaatt   ooff   kk ll iimm  iinn  
hheett   wwaatteerr   oopp  ddee  ooppbbllaaaasshhoonndd

  

ZZaatteerrddaagg  88  eenn  ddoonnddeerraagg  1133  jjuull ii       

vvaann  1111..0000  --   1111..3300  uuuurr     

iinn  hheett   zzwweemmbbaadd  

vvoooorr   1133  jjaaaarr   eenn  oouuddeerr

Iedere vrijdag van 7 juli t/m  
1 september v.a. 17.00 uur 

serveren wij heerlijke  
gerechten en pizza’s. 
De reguliere kaart komt deze  

avond te vervallen

==bbOOZZWWOOOO\\aaSS  OOdd]]\\RR  
WW\\  RRSS  FFccUUUUSSaabbSSSS

JJuummpp  CCii ttyy  
ZZaatteerrddaagg  88   jjuull ii   vvaannaaff   1199..0000  uuuurr   oopp    

hheett   ssppoorr ttvveelldd  
  

KKoomm  sspprr iinnggeenn  eenn  ggll ii jjddeenn,,   hheett   mmaaaakktt     
nniieett   uuii tt   wwaatt   jjee   hheett   ll iieeffsstt   ddooeett ,,   ddeezzee    
aatt rraacctt iieess  bbiieeddeenn  vvoooorr   ee llkk   wwaatt   wwii llss



14 ju li - 20 ju li14 ju li - 20 ju li

Iedere vrijdag van 7 juli t/m  
1 september v.a. 17.00 uur 

serveren wij heerlijke  
gerechten en pizza’s. 
De reguliere kaart komt deze  

avond te vervallen

==bbOOZZWWOOOO\\aaSS  OOdd]]\\RR  
WW\\  RRSS  FFccUUUUSSaabbSSSS

ZZoommeerrffeeeesstt   mmeett   ddee  bbaanndd    

RReemmiixxxx  

  

  
  

ZZaatteerrddaagg  1155  jjuull ii   1199..0000  uuuurr     

BBii jj   hheett   tthheeaatteerr   iiss   eerr   eeeenn  ggeezzeell ll iiggee  

ffeeeessttaavvoonndd  mmeett   ll iivvee  mmuuzziieekk  eenn  ddiivveerrssee  

ssttaannddss  vvoooorr   eeeenn  hhaappjjee   eenn  eeeenn  ddrraannkkjjee   

Disco zwemmenDisco zwemmen  
MMaaaannddaagg  1177  jjuull ii   2200..0000  uuuurr   

KKoomm  zzwweemmmmeenn  mmeett   mmuuzziieekk  eenn  
ffoonnkkeelleennddee  vveerr ll iicchhtt iinngg  

RReenn  oovveerr   hheett   wwaatteerr   oopp  ddee  mmaatt   ooff   kk ll iimm  iinn  
hheett   wwaatteerr   oopp  ddee  ooppbbllaaaasshhoonndd

BBIINNGGOO   OOPP   DDEE   BBRRIINNKK  
DDiinnssddaagg  1188  jjuull ii   1199..3300  uuuurr     

BBiinnggoo  ssppeelleenn  iinn  ddee  ooppeennlluucchhtt   

    

KKaaaarr tteenn  vveerrkkrr ii jjggbbaaaarr   vvaannaaff   1199..0000  uuuurr   

Naast de 8 ronden speelt u ook 2 extra rondenNaast de 8 ronden speelt u ook 2 extra ronden

PeddelenPeddelen  

WWooeennssddaagg  1199  jjuull ii   oomm  2200..0000  uuuurr   

AAll llee   kk iinnddeerreenn  vvaann  55   tt //mm  1111  

jjaaaarr   mmeett   mmiinniimmaaaall   ddiipplloommaa  AA  

kkuunnnneenn  kkoommeenn  ppeeddddeelleenn  iinn  hheett   

zzwweemmbbaadd

HuifkartochtHuifkartocht  
WWooeennssddaagg  1199  jjuull ii ,,     

oomm  1100..0000  uuuurr   iiss   eerr   eeeenn  pprraacchhtt iiggee  

ttoocchhtt   ddoooorr   ddee  bboosssseenn  iinn  ddee    

oommggeevviinngg  
GGeeeeff   uu  tt ii jjddiigg  oopp  bbii jj   ddee  rreecceepptt iiee   

Deelname kosten € 7,50 p.p.Deelname kosten € 7,50 p.p.

  
DDoonnddeerrddaagg  2200  jjuull ii       

vvaann  1111..0000  --   1111..3300  uuuurr     

iinn  hheett   zzwweemmbbaadd  

vvoooorr   1133  jjaaaarr   eenn  oouuddeerr

Zaterdag 15 juli  

10.00 uur Meet and Greet met Mik en Mak bij het Schatertheater en op de foto met Foxy. 

11.00 uur Aqua Jogging, voor iedereen vanaf 13 jaar. 

19.00 uur Zomerfeest met de band Remixx (zie advertentie). 

Zondag 16 juli  

10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan Lego bouwen. 

12.00 uur Competitie bowlen in de Ruggestee. Ook als u niet alle wedstrijden mee kunt bowlen, bent 

u van harte welkom. Meer informatie bij het comité om 12.00 uur. 

14.00 uur Ibiza hairwraps voor € 5,- of een glitter tattoo voor € 1,- bij het theater. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie 

op te halen.  

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. 

Maandag 17 juli  

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

13.00 uur Jeugdfestijn, gratis patat eten voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. Verzamelen bij de Friterie. 

14.00 uur Sport en Spel 8+, verzamelen bij het sportveld. We gaan Jachtseizoen spelen. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, vandaag kunnen jullie met Mik en Mak dansen. 

20.00 uur Disco zwemmen tot 21.00 uur, mits het weer het toelaat. 

Dinsdag 18 juli  

10.00 uur Kinderbingo bij het theater. Tip neem je potlood mee. 

14.00 uur Sport en Spel 8+ in het zwembad, verzamelen bij het zwembad. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te 

halen.  

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak en op de foto met Foxy. 

19.30 uur Bingo op de Brink. Gezellig bingo spelen in de openlucht. Kaarten verkrijgbaar vanaf 19.00 uur. 

I.v.m. het weer hangen we in de middag op het raam van de receptie op of het doorgaat. 

20.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld. 

20.00 uur Waterballen of aqua-rol in het zwembad. Deelname is € 3,50 p.p. 

Woensdag 19 juli 

10.00 uur Huifkartocht door de prachtige bossen, de kosten hiervoor zijn € 7,50 p.p. Geef u tijdig op bij de 

receptie. Om 09.45 uur verzamelen we bij de receptie om gezamenlijk naar de huifkar te gaan. 

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

14.00 uur We gaan Tik Tok opnemen, verzamelen bij het Schatertheater.16.30 uur Rij mee met de trein naar 

het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, vandaag gaan Mik en Mak een Science experiment doen. 

20.00 uur Peddelen, doe mee in het zwembad aan bootje varen. 5 t/m 11 jaar (diploma A verplicht). 

Donderdag 20 juli  

10.00 uur Ibiza hairwraps voor € 5,- of een glitter tattoo voor € 1,- bij het theater. 

11.00 uur Aqua Jogging, voor iedereen vanaf 13 jaar. 

14.00 uur Sport en Spel 8+, verzamelen bij het sportveld. Vandaag spelen we crazy 88. 

14.45 uur Tot 15.00 uur worden de kaartjes uitgedeeld voor het gratis patat eten. 

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

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om 

jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak met een speciale 

show van het recreatieteam. 

20.00 uur Kom mee snoepen van geroosterde marshmallows bij het theater. Speciaal voor de 

jeugd van 13 tot en met 17 jaar reserveren wij ook een bbq. 



21 ju li - 26 ju li21 ju li - 26 ju li

VVeelluuwwss  hhooff     

vvooeettbbaall ttooeerrnnooooii   
ZZaatteerrddaagg  2222  jjuull ii     

voor pupillen om 10.00 uur, opgeven bij het  

sportveld van 09.30 tot 09.45 uur 

voor 13+ om 13.00 uur, opgeven bij het  

sportveld van 12.30 tot 12.45 uur

CCoolloorr     

OObbssttaaccllee  RRuunn  
vvoooorr   jjoonngg  eenn  oouudd  

  
ZZaatteerrddaagg  2222  jjuull ii   1199..0000  uuuurr     

VVeerrzzaammeelleenn  bbii jj   hheett   ssppoorrttvveelldd  

  

OOvveerrwwiinn  ddee  oobbssttaakkeellss   eenn  kkoomm    

ggeekklleeuurrdd  oovveerr   ddee  ff iinniisshh

  Ruggestee 
   BBQ incl. nagerecht   BBQ incl. nagerecht 

Zondag 23 juli 17.30 uur  

U kunt van een heerlijk  

buffet genieten voor € 24,50 p.p. 

kinderen t/m 11 jaar zijn € 12,50 p.p. 

Reserveer bij de receptie vóór  

woensdag 19 juli 

 

De BBQ bestaat uit: 

4 soorten vlees, rauwkostsalade,  

stokbrood met kruidenboter,  

 friet, diverse sauzen 

en een klein desert

BBIINNGGOO   OOPP   DDEE   BBRRIINNKK  
DDiinnssddaagg  2255  jjuull ii   1199..3300  uuuurr     

BBiinnggoo  ssppeelleenn  iinn  ddee  ooppeennlluucchhtt   

    

KKaaaarr tteenn  vveerrkkrr ii jjggbbaaaarr   vvaannaaff   1199..0000  uuuurr   

Naast de 8 ronden speelt u ook 2 extra rondenNaast de 8 ronden speelt u ook 2 extra ronden

PeddelenPeddelen  

WWooeennssddaagg  2266  jjuull ii   oomm  2200..0000  uuuurr   

AAll llee   kk iinnddeerreenn  vvaann  55   tt //mm  1111  

jjaaaarr   mmeett   mmiinniimmaaaall   ddiipplloommaa  AA  

kkuunnnneenn  kkoommeenn  ppeeddddeelleenn  iinn  hheett   

zzwweemmbbaadd

HuifkartochtHuifkartocht  
WWooeennssddaagg  2266  jjuull ii ,,     

oomm  1100..0000  uuuurr   iiss   eerr   eeeenn  pprraacchhtt iiggee  

ttoocchhtt   ddoooorr   ddee  bboosssseenn  iinn  ddee    

oommggeevviinngg  
GGeeeeff   uu  tt ii jjddiigg  oopp  bbii jj   ddee  rreecceepptt iiee   

Deelname kosten € 7,50 p.p.Deelname kosten € 7,50 p.p.

Disco zwemmenDisco zwemmen  
MMaaaannddaagg  2244  jjuull ii   2200..0000  uuuurr   

KKoomm  zzwweemmmmeenn  mmeett   mmuuzziieekk  eenn  
ffoonnkkeelleennddee  vveerr ll iicchhtt iinngg  

RReenn  oovveerr   hheett   wwaatteerr   oopp  ddee  mmaatt   ooff   kk ll iimm  iinn  
hheett   wwaatteerr   oopp  ddee  ooppbbllaaaasshhoonndd

Zondag 23 juli  

10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan Lego bouwen. 

11.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld. 

12.00 uur Competitie bowlen in de Ruggestee. Ook als u niet alle wedstrijden mee kunt bowlen, bent u van harte  

welkom. Meer informatie bij het comité om 12.00 uur. 

14.00 uur Ibiza hairwraps voor € 5,- of een glitter tattoo voor € 1,- bij het theater. 

14.30 uur Kubben 16+, verzamelen bij het theater. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak. 

17.30 uur BBQ in de Ruggestee (zie advertentie). 

19.00 uur Sportief uurtje, verzamelen bij het sportveld 11- jaar. 

20.00 uur Sportief uurtje, verzamelen bij het sportveld 12+ jaar. 

21.00 uur Avondspel 10+, verzamelen bij het theater. 

Maandag 24 juli  

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

13.00 uur Jeugdfestijn, gratis patat eten voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. Verzamelen bij de Friterie. 

14.00 uur Sport en Spel 8+, verzamelen bij het sportveld. We gaan Jachtseizoen spelen. 

14.30 uur Klootschieten 16+, verzamelen bij het theater. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om  

jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, vandaag kunnen jullie met Mik en Mak dansen. 

19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 11- jaar. 

20.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 12+ jaar. 

20.00 uur Disco zwemmen tot 21.00 uur, mits het weer het toelaat. 

Zaterdag 22 juli  

10.00 uur Voetbal toernooi voor de pupillen tot en met 12 jaar (zie advertentie). 

13.00 uur Voetbal toernooi voor de jeugd vanaf 13 jaar (zie advertentie). 

11.00 uur Aqua Jogging, voor iedereen vanaf 13 jaar. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak. 

19.00 uur Color Obstacle Run, klim en klauter langs de obstakels op het sportveld en wordt ondergedompeld in 

vrolijke kleuren (zie advertentie). 
Dinsdag 25 juli  

10.00 uur Kinderbingo bij het theater. Tip neem je potlood mee. 

11.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld. 

14.00 uur Sport en Spel 8+ in het zwembad, verzamelen bij het zwembad. 

14.30 uur Nordic walken 16+, verzamelen bij het theater. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak en op de foto met Foxy. 

19.30 uur Bingo op de Brink. Gezellig bingo spelen in de openlucht. Kaarten verkrijgbaar vanaf 19.00 uur. I.v.m. 

het weer hangen we in de middag op het raam van de receptie op of het doorgaat. 

20.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld. 

20.00 uur Waterballen of aqua-rol in het zwembad. Deelname is € 3,50 p.p. 

Woensdag 26 juli 

10.00 uur Huifkartocht door de prachtige bossen, de kosten hiervoor zijn € 7,50 p.p. Geef u tijdig op bij de 

receptie. Om 09.45 uur verzamelen we bij de receptie om gezamenlijk naar de huifkar te gaan. 

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

11.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld. 

14.00 uur We gaan Tik Tok opnemen, verzamelen bij het Schatertheater. 

14.30 uur Tennissen 16+, verzamelen bij de baan. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op 

te halen.  

17.00 uur Schatertheater, vandaag gaan Mik en Mak een Science experiment doen. 

20.00 uur Peddelen, doe mee in het zwembad aan bootje varen. 5 t/m 11 jaar (diploma A verplicht). 

20.00 uur Chillen en een spel voor 12+, verzamelen bij het sportveld. 



27 ju li - 1 augustus27 ju li - 1 augustus

  

DDoonnddeerrddaagg  2277  eenn  zzaatteerrddaagg  2299  jjuull ii       

vvaann  1111..0000  --   1111..3300  uuuurr     

iinn  hheett   zzwweemmbbaadd  

vvoooorr   1133  jjaaaarr   eenn  oouuddeerr

Iedere vrijdag van 7 juli t/m  
1 september v.a. 17.00 uur 

serveren wij heerlijke  
gerechten en pizza’s. 
De reguliere kaart komt deze  

avond te vervallen

==bbOOZZWWOOOO\\aaSS  OOdd]]\\RR  
WW\\  RRSS  FFccUUUUSSaabbSSSS

ZeskampZeskamp  
ZZaatteerrddaagg  2299  jjuull ii     

19.00 uur19.00 uur  

  

KKllaassssiieekk  ssppeekkttaakkeell   

mmeett   ooppbbllaaaassbbaarree  

ssppeell lleenn  eenn    

lluucchhttkkuusssseennss  

  

    

VVoooorr   iieeddeerreeeenn  

vvaannaaff   1122  jjaaaarr   
  

VVoorrmm  jjee   tteeaamm  eenn  ggeeeeff     

jjee   oopp  oomm  1188..3300  uuuurr     

bb ii jj   hheett   ssppoorr ttvveelldd  

  Ruggestee 
   Bourgondisch buffet   Bourgondisch buffet 

Zondag 30 juli 17.30 uur  
U kunt van een heerlijk  

buffet genieten voor € 21,00 p.p. 

kinderen t/m 11 jaar zijn € 12,50 p.p. 

Reserveer bij de receptie vóór  

woensdag 26 juli 

 
met o.a.: 

soep v/d dag, diverse vlees/vis salades, 

rauwkost, bourgondisch brood en  

kruidenboter, nasi, balletjes gehakt in  

satesaus, kipkluifjes, gebakken aardappels, 

friet, mayonaise en een klein dessert

BBIINNGGOO   OOPP   DDEE   BBRRIINNKK  
DDiinnssddaagg  11  aauugguussttuuss  1199..3300  uuuurr     

BBiinnggoo  ssppeelleenn  iinn  ddee  ooppeennlluucchhtt   

    

KKaaaarr tteenn  vveerrkkrr ii jjggbbaaaarr   vvaannaaff   1199..0000  uuuurr   

Naast de 8 ronden speelt u ook 2 extra rondenNaast de 8 ronden speelt u ook 2 extra ronden

Borrel & Hap       Borrel & Hap       Ruggestee 
      van mei t/m september 

      tussen 12.00 - 16.00 uur 
                    voor slechts € 12,50 
 
            � 2 drankjes (bier van de tap, 
                                 fris of huiswijn) 
            � 10 stuks warme  
           borrelgarnituur

Zaterdag 29 juli  

10.00 uur Meet and Greet met Mik en Mak bij het Schatertheater en op de foto met Foxy. 

11.00 uur Aqua Jogging, voor iedereen vanaf 13 jaar. 

14.00 uur Sport en Spel 8+, verzamelen bij het sportveld rond de tafeltennistafel. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak. 

19.00 uur Zeskamp voor iedereen vanaf 12 jaar en ouder (zie advertentie). 

Zondag 30 juli  

10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan Lego bouwen. 

11.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld. 

12.00 uur Competitie bowlen in de Ruggestee. Ook als u niet alle wedstrijden mee kunt bowlen, bent u van 

harte welkom. Meer informatie bij het comité om 12.00 uur. 

14.00 uur Ibiza hairwraps voor € 5,- of een glitter tattoo voor € 1,- bij het theater. 

14.30 uur Kubben 16+, verzamelen bij het theater. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak. 

17.30 uur Bourgondisch buffet in de Ruggestee (zie advertentie). 

19.00 uur Sportief uurtje, verzamelen bij het sportveld 11- jaar. 

20.00 uur Sportief uurtje, verzamelen bij het sportveld 12+ jaar. 

21.00 uur Avondspel 10+, verzamelen bij het theater. 

Donderdag 27 juli  

10.00 uur Ibiza hairwraps voor € 5,- of een glitter tattoo voor € 1,- bij het theater. 

11.00 uur Aqua Jogging, voor iedereen vanaf 13 jaar. 

13.00 uur Voetbalpoolen, verzamelen bij het theater. 

14.00 uur Sport en Spel 8+, verzamelen bij het sportveld. Vandaag spelen we crazy 88. 

14.45 uur Tot 15.00 uur worden de kaartjes uitgedeeld voor het gratis patat eten. 

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

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen 

om jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak met een 

speciale show van het recreatieteam. 

19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 11- jaar. 

20.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 12+ jaar. 

20.00 uur Kom mee snoepen van geroosterde marshmallows bij het theater. Speciaal voor 

de jeugd van 13 tot en met 17 jaar reserveren wij ook een bbq. Maandag 31 juli  

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

13.00 uur Jeugdfestijn, gratis patat eten voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. Verzamelen bij de Friterie. 

14.00 uur Sport en Spel 8+, verzamelen bij het sportveld. We gaan Jachtseizoen spelen. 

14.30 uur Klootschieten 16+, verzamelen bij het theater. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie 

op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, vandaag kunnen jullie met Mik en Mak dansen. 

19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 11- jaar. 

20.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 12+ jaar. 

20.00 uur Disco zwemmen tot 21.00 uur, mits het weer het toelaat. 

Dinsdag 1 augustus  

10.00 uur Kinderbingo bij het theater. Tip neem je potlood mee. 

11.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld. 

14.00 uur Sport en Spel 8+ in het zwembad, verzamelen bij het zwembad. 

14.30 uur Nordic walken 16+, verzamelen bij het theater. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak en op de foto met Foxy. 

19.30 uur Bingo op de Brink. Gezellig bingo spelen in de openlucht. Kaarten verkrijgbaar vanaf 19.00 uur. I.v.m. 

het weer hangen we in de middag op het raam van de receptie op of het doorgaat. 

20.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld. 

20.00 uur Waterballen of aqua-rol in het zwembad. Deelname is € 3,50 p.p. 



2 augustus - 6 augustus2 augustus - 6 augustus

Woensdag 2 augustus 

10.00 uur           Huifkartocht door de prachtige bossen, de kosten hiervoor zijn € 7,50 p.p. Geef u tijdig op bij de  

                          receptie. Om 09.45 uur verzamelen we bij de receptie om gezamenlijk naar de huifkar te gaan. 

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

11.00 uur           Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld. 

13.00 uur          Darttoernooi in het Witte huis voor 8 t/m 15 jaar. Inschrijven om 12.30 uur. Deelname is gratis. Dit  

                          toernooi is alléén voor recreanten van ’t Veluws hof. 

14.00 uur           We gaan Tik Tok opnemen, verzamelen bij het Schatertheater. 

14.30 uur           Tennissen 16+, verzamelen bij de baan. 

16.00 uur          Darttoernooi in het Witte huis voor 16 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). 

16.30 uur           Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen.  

17.00 uur           Schatertheater, vandaag gaan Mik en Mak een Science experiment doen. 

20.00 uur           Peddelen, doe mee in het zwembad aan bootje varen. 5 t/m 11 jaar (diploma A verplicht). 

20.00 uur           Chillen en een spel voor 12+, verzamelen bij het sportveld. 

Zaterdag 5 augustus  

10.00 uur Meet and Greet met Mik en Mak bij het Schatertheater en op de foto met Foxy. 

11.00 uur Aqua Jogging, voor iedereen vanaf 13 jaar. 

11.00 uur Zomermarkt (zie advertentie). 

14.00 uur Sport en Spel 8+, verzamelen bij het sportveld rond de tafeltennistafel.  

14.30 uur Sjoelen 16+, verzamelen bij het theater. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de  

opstapplaatsen om jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak. 

19.00 uur Vanavond is er voor jong en oud een schuimparty op het sportveld (zie advertentie). 

Zondag 6 augustus  

10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan Lego bouwen. 

11.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld. 

11.00 uur Op het plein is er een gezellige zomermarkt met diverse kramen. 

12.00 uur Competitie bowlen in de Ruggestee. Ook als u niet alle wedstrijden mee kunt bowlen, bent u van harte 

welkom. Meer informatie bij het comité om 12.00 uur. 

14.00 uur Ibiza hairwraps voor € 5,- of een glitter tattoo voor € 1,- bij het theater. 

14.30 uur Kubben 16+, verzamelen bij het theater. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak. 

17.30 uur BBQ in de Ruggestee (zie advertentie). 

19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportcourt 11- jaar. 

20.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportcourt 12+ jaar. 

21.00 uur Avondspel 10+, verzamelen bij het theater. 

Donderdag 3 augustus  

10.00 uur Ibiza hairwraps voor € 5,- of een glitter tattoo voor € 1,- bij het theater. 

11.00 uur Aqua Jogging, voor iedereen vanaf 13 jaar. 

13.00 uur Voetbalpoolen, verzamelen bij het theater. 

14.00 uur Sport en Spel 8+, verzamelen bij het sportveld. Vandaag spelen we crazy 88. 

14.45 uur Tot 15.00 uur worden de kaartjes uitgedeeld voor het gratis patat eten. 

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

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen 

om jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak met een 

speciale show van het recreatieteam. 

19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 11- jaar. 

20.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 12+ jaar. 

20.00 uur Kom mee snoepen van geroosterde marshmallows bij het theater. Speciaal voor de 

jeugd van 13 tot en met 17 jaar reserveren wij ook een bbq. 

Darttoernooi in het Witte huis 

Woensdag 2 augustus 
1133..0000  uuuurr   vvoooorr   88  tt //mm  1155  jjaaaarr..   IInnsscchhrr ii jjvveenn  oomm  1122..3300  uuuurr     

iinn  hheett   WWiitt ttee  hhuuiiss,,   ddeeeellnnaammee  iiss  ggrraatt iiss..   

  

1166..0000  uuuurr   vvoooorr   1166  jjaaaarr   eenn  oouuddeerr..   IInnsscchhrr ii jjvveenn  oomm  1155..3300  uuuurr   

iinn  hheett   WWiitt ttee  hhuuiiss,,   ddeeeellnnaammeekkoosstteenn  zzii jjnn  €€  77,,5500  pp..pp..     

VVooll==VVooll                           ((aall lléééénn  vvoooorr   rreeccrreeaanntteenn  VVeelluuwwss  hhooff )) 

  

  

  

  

ZZaatteerrddaagg  55  aauugguussttuuss  vvaannaaff   1111..0000  uuuurr   
RRoonndd  ddee  rreecceepptt iiee  iiss  eerr   eeeenn  ggeezzeell ll iiggee  mmaarrkktt

VVooeettbbaall   PPoooolleenn  
DDoonnddeerrddaagg  33   aauugguuttuuss  1133..0000  uuuurr   

BBii jj   hheett   tthheeaatteerr   kkuunn  jjee   jjee   sskkii ll llss   

oopp  hheett   ggrraassllaakkeenn  llaatteenn  zz iieenn

  

DDoonnddeerrddaagg  33  eenn  zzaatteerrddaagg    

55  aauugguussttuuss    

vvaann  1111..0000  --   1111..3300  uuuurr     

iinn  hheett   zzwweemmbbaadd  

vvoooorr   1133  jjaaaarr   eenn  oouuddeerr

SchuimpartySchuimparty  
ZZaatteerrddaagg  55   aauugguussttuuss  vvaannaaff   1199..0000  uuuurr     

oopp  hheett   ssppoorr ttvveelldd  

IIeeddeerreeeenn  kkaann  mmeeeeddaannsseenn  eenn  sspprr iinnggeenn  iinn  hheeeell   vveeeell       
sscchhuuiimm  eenn  uuii tt   vvooll llee   bboorrsstt   mmeeeezziinnggeenn  mmeett   bbeekkeennddee  

hhii ttss   eenn  oolldd  tt iimmee  ffaavvoouurr ii tteess

  Ruggestee 
   BBQ incl. nagerecht   BBQ incl. nagerecht 

Zondag 6 augustus 17.30 uur  

U kunt van een heerlijk  

buffet genieten voor € 24,50 p.p. 

kinderen t/m 11 jaar zijn € 12,50 p.p. 

Reserveer bij de receptie vóór  

woensdag 2 augustus 

 

De BBQ bestaat uit: 

4 soorten vlees, rauwkostsalade,  

stokbrood met kruidenboter,  

 friet, diverse sauzen 

en een klein desert

Iedere vrijdag van 7 juli t/m  
1 september v.a. 17.00 uur 

serveren wij heerlijke  
gerechten en pizza’s. 
De reguliere kaart komt deze  

avond te vervallen

==bbOOZZWWOOOO\\aaSS  OOdd]]\\RR  
WW\\  RRSS  FFccUUUUSSaabbSSSS



7 augustus - 12 augustus7 augustus - 12 augustus

Maandag 7 augustus  

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

13.00 uur Jeugdfestijn, gratis patat eten voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. Verzamelen bij de Friterie. 

14.00 uur Sport en Spel 8+, verzamelen bij het sportveld. We gaan Jachtseizoen spelen. 

14.30 uur Klootschieten 16+, verzamelen bij het theater. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om  

jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, vandaag kunnen jullie met Mik en Mak dansen. 

19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 11- jaar. 

20.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 12+ jaar. 

20.00 uur Disco zwemmen tot 21.00 uur, mits het weer het toelaat. 

Woensdag 9 augustus 

10.00 uur Huifkartocht door de prachtige bossen, de kosten hiervoor zijn € 7,50 p.p. Geef u tijdig op bij de  

receptie. Om 09.45 uur verzamelen we bij de receptie om gezamenlijk naar de huifkar te gaan. 

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

11.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld. 

14.00 uur We gaan Tik Tok opnemen, verzamelen bij het Schatertheater. 

14.30 uur Tennissen 16+, verzamelen bij de baan. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, vandaag gaan Mik en Mak een Science experiment doen. 

20.00 uur Peddelen, doe mee in het zwembad aan bootje varen. 5 t/m 11 jaar (diploma A verplicht). 

20.00 uur Chillen en een spel voor 12+, verzamelen bij het sportveld. 

Donderdag 10 augustus  

10.00 uur Ibiza hairwraps voor € 5,- of een glitter tattoo voor € 1,- bij het theater. 

11.00 uur Aqua Jogging, voor iedereen vanaf 13 jaar. 

13.00 uur Voetbalpoolen, verzamelen bij het theater. 

14.00 uur Sport en Spel 8+, verzamelen bij het sportveld, Vandaag spelen we crazy 88. 

14.45 uur Tot 15.00 uur worden de kaartjes uitgedeeld voor het gratis patat eten. 

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

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen 

om jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak met een 

speciale show van het recreatieteam. 

19.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 11- jaar. 

20.00 uur Voetballen, verzamelen bij het sportveld 12+ jaar. 

20.00 uur Kom mee snoepen van geroosterde marshmallows bij het theater. Speciaal voor de 

jeugd van 13 tot en met 17 jaar reserveren wij ook een bbq. 

Dinsdag 8 augustus  

10.00 uur Kinderbingo bij het theater. Tip neem je potlood mee. 

11.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld. 

14.00 uur Sport en Spel 8+ in het zwembad, verzamelen bij het zwembad. 

14.30 uur Nordic walken 16+, verzamelen bij het theater. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak en op de foto met Foxy. 

19.30 uur Bingo op de Brink. Gezellig bingo spelen in de openlucht. Kaarten verkrijgbaar vanaf 19.00 uur. I.v.m. 

het weer hangen we in de middag op het raam van de receptie op of het doorgaat. 

20.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld. 

20.00 uur Waterballen of aqua-rol in het zwembad. Deelname is € 3,50 p.p. 

Disco Disco   
zwemmenzwemmen  

MMaaaannddaagg  77   aauugguussttuuss  

2200..0000  uuuurr     

KKoomm  zzwweemmmmeenn  mmeett   mmuuzziieekk  

eenn  ffoonnkkeelleennddee  vveerr ll iicchhtt iinngg  

RReenn  oovveerr   hheett   wwaatteerr   oopp  ddee  

mmaatt   ooff   kk ll iimm  iinn  hheett   wwaatteerr   oopp  

ddee  ooppbbllaaaasshhoonndd

Borrel & Hap       Borrel & Hap       Ruggestee 
      van mei t/m september 

      tussen 12.00 - 16.00 uur 
                    voor slechts € 12,50 
 
            � 2 drankjes (bier van de tap, 
                                 fris of huiswijn) 
            � 10 stuks warme  
           borrelgarnituur

BBIINNGGOO   OOPP   DDEE   BBRRIINNKK  
DDiinnssddaagg  88  aauugguussttuuss  1199..3300  uuuurr     

BBiinnggoo  ssppeelleenn  iinn  ddee  ooppeennlluucchhtt   

    

KKaaaarr tteenn  vveerrkkrr ii jjggbbaaaarr   vvaannaaff   1199..0000  uuuurr   

Naast de 8 ronden speelt u ook 2 extra rondenNaast de 8 ronden speelt u ook 2 extra ronden

PeddelenPeddelen  
WWooeennssddaagg  99   aauugguussttuuss    

oomm  2200..0000  uuuurr   

AAll llee   kk iinnddeerreenn  vvaann  55   tt //mm  1111  

jjaaaarr   mmeett   mmiinniimmaaaall   ddiipplloommaa  AA  

kkuunnnneenn  kkoommeenn  ppeeddddeelleenn  iinn  hheett   

zzwweemmbbaadd

HuifkartochtHuifkartocht  
WWooeennssddaagg  99   aauugguussttuuss,,     

oomm  1100..0000  uuuurr   iiss   eerr   eeeenn  pprraacchhtt iiggee  

ttoocchhtt   ddoooorr   ddee  bboosssseenn  iinn  ddee    

oommggeevviinngg  
GGeeeeff   uu  tt ii jjddiigg  oopp  bbii jj   ddee  rreecceepptt iiee   

Deelname kosten € 7,50 p.p.Deelname kosten € 7,50 p.p.

Zaterdag 12 augustus  

10.00 uur Meet and Greet met Mik en Mak bij het Schatertheater en op de foto met Foxy. 

11.00 uur Aqua Jogging, voor iedereen vanaf 13 jaar. 

19.00 uur Zomerfeest met de band Bassta (zie advertentie). 

ZZoommeerrffeeeesstt   mmeett   ddee  bbaanndd    

BasstaBassta   

ZZaatteerrddaagg  1122  aauugguussttuuss  1199..0000  uuuurr     

  

  

  

  

BBii jj   hheett   tthheeaatteerr   iiss   eerr   eeeenn  ggeezzeell ll iiggee  

ffeeeessttaavvoonndd  mmeett   ll iivvee  mmuuzziieekk  eenn  ddiivveerrssee  

ssttaannddss  vvoooorr   eeeenn  hhaappjjee   eenn  eeeenn  ddrraannkkjjee   

VVooeettbbaall   PPoooolleenn  
DDoonnddeerrddaagg  1100  aauugguuttuuss    

1133..0000  uuuurr   

BBii jj   hheett   tthheeaatteerr   kkuunn  jjee   jjee   sskkii ll llss   

oopp  hheett   ggrraassllaakkeenn  llaatteenn  zz iieenn

  

DDoonnddeerrddaagg  1100  eenn  zzaatteerrddaagg    

1122  aauugguussttuuss    

vvaann  1111..0000  --   1111..3300  uuuurr     

iinn  hheett   zzwweemmbbaadd  

vvoooorr   1133  jjaaaarr   eenn  oouuddeerr

Iedere vrijdag van 7 juli t/m  
1 september v.a. 17.00 uur 

serveren wij heerlijke  
gerechten en pizza’s. 
De reguliere kaart komt deze  

avond te vervallen

==bbOOZZWWOOOO\\aaSS  OOdd]]\\RR  
WW\\  RRSS  FFccUUUUSSaabbSSSS



13 augustus - 18 augustus13 augustus - 18 augustus

  Ruggestee 
   Bourgondisch buffet   Bourgondisch buffet 

Zondag 13 augustus 17.30 uur  
U kunt van een heerlijk  

buffet genieten voor € 21,00 p.p. 

kinderen t/m 11 jaar zijn € 12,50 p.p. 

Reserveer bij de receptie vóór  

woensdag 9 augustus 

 
met o.a.: 

soep v/d dag, diverse vlees/vis salades, 

rauwkost, bourgondisch brood en  

kruidenboter, nasi, balletjes gehakt in  

satesaus, kipkluifjes, gebakken aardappels, 

friet, mayonaise en een klein dessert

BBIINNGGOO   OOPP   DDEE   BBRRIINNKK  
DDiinnssddaagg  1155  aauugguussttuuss  1199..3300  uuuurr     

BBiinnggoo  ssppeelleenn  iinn  ddee  ooppeennlluucchhtt   

    

KKaaaarr tteenn  vveerrkkrr ii jjggbbaaaarr   vvaannaaff   1199..0000  uuuurr   

Naast de 8 ronden speelt u ook 2 extra rondenNaast de 8 ronden speelt u ook 2 extra ronden

PeddelenPeddelen  
WWooeennssddaagg  1166  aauugguussttuuss    

oomm  2200..0000  uuuurr   

AAll llee   kk iinnddeerreenn  vvaann  55   tt //mm  1111  

jjaaaarr   mmeett   mmiinniimmaaaall   ddiipplloommaa  AA  

kkuunnnneenn  kkoommeenn  ppeeddddeelleenn  iinn  hheett   

zzwweemmbbaadd

HuifkartochtHuifkartocht  
WWooeennssddaagg  1166  aauugguussttuuss,,     

oomm  1100..0000  uuuurr   iiss   eerr   eeeenn  pprraacchhtt iiggee  

ttoocchhtt   ddoooorr   ddee  bboosssseenn  iinn  ddee    

oommggeevviinngg  
GGeeeeff   uu  tt ii jjddiigg  oopp  bbii jj   ddee  rreecceepptt iiee   

Deelname kosten € 7,50 p.p.Deelname kosten € 7,50 p.p.

  
DDoonnddeerrddaagg  1177  aauugguussttuuss      

vvaann  1111..0000  --   1111..3300  uuuurr     

iinn  hheett   zzwweemmbbaadd  

vvoooorr   1133  jjaaaarr   eenn  oouuddeerr

Iedere vrijdag van 7 juli t/m  
1 september v.a. 17.00 uur 

serveren wij heerlijke  
gerechten en pizza’s. 
De reguliere kaart komt deze  

avond te vervallen

==bbOOZZWWOOOO\\aaSS  OOdd]]\\RR  
WW\\  RRSS  FFccUUUUSSaabbSSSS

Borrel & Hap       Borrel & Hap       Ruggestee 
      van mei t/m september 

      tussen 12.00 - 16.00 uur 
                    voor slechts € 12,50 
 
            � 2 drankjes (bier van de tap, 
                                 fris of huiswijn) 
            � 10 stuks warme  
           borrelgarnituur

Zondag 13 augustus  

10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan Lego bouwen. 

12.00 uur Competitie bowlen in de Ruggestee. Ook als u niet alle wedstrijden mee kunt bowlen, bent u van 

harte welkom. Meer informatie bij het comité om 12.00 uur. 

14.00 uur Ibiza hairwraps voor € 5,- of een glitter tattoo voor € 1,- bij het theater. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te 

halen.  

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak. 

17.30 uur Bourgondisch buffet in de Ruggestee (zie advertentie). 

19.00 uur Sportief uurtje, verzamelen bij het sportveld 11- jaar. 

20.00 uur Sportief uurtje, verzamelen bij het sportveld 12+ jaar. 

Dinsdag 15 augustus  

10.00 uur Kinderbingo bij het theater. Tip neem je potlood mee. 

14.00 uur Sport en Spel 8+ in het zwembad, verzamelen bij het zwembad. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak en op de foto met Foxy. 

19.30 uur Bingo op de Brink. Gezellig bingo spelen in de openlucht. Kaarten verkrijgbaar vanaf 19.00 uur. I.v.m. 

het weer hangen we in de middag op het raam van de receptie op of het doorgaat. 

20.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld. 

20.00 uur Waterballen of aqua-rol in het zwembad. Deelname is € 3,50 p.p. 

Woensdag 16 augustus  

10.00 uur Huifkartocht door de prachtige bossen, de kosten hiervoor zijn € 7,50 p.p. Geef u tijdig op bij de 

receptie. Om 09.45 uur verzamelen we bij de receptie om gezamenlijk naar de huifkar te gaan. 

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

14.00 uur We gaan Tik Tok opnemen, verzamelen bij het Schatertheater. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te 

halen.  

17.00 uur Schatertheater, vandaag gaan Mik en Mak een Science experiment doen. 

20.00 uur Peddelen, doe mee in het zwembad aan bootje varen. 5 t/m 11 jaar (diploma A verplicht). 

Maandag 14 augustus  

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

13.00 uur Jeugdfestijn, gratis patat eten voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. Verzamelen bij de Friterie. 

14.00 uur Sport en Spel 8+, verzamelen bij het sportveld. We gaan Jachtseizoen spelen. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, vandaag kunnen jullie met Mik en Mak dansen. 

20.00 uur Disco zwemmen tot 21.00 uur, mits het weer het toelaat. 

Donderdag 17 augustus  

10.00 uur Ibiza hairwraps voor € 5,- of een glitter tattoo voor € 1,- bij het theater. 

11.00 uur Aqua Jogging, voor iedereen vanaf 13 jaar. 

14.00 uur Sport en Spel 8+, verzamelen bij het sportveld. 

14.45 uur Tot 15.00 uur worden de kaartjes uitgedeeld voor het gratis patat eten. 

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

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te 

halen.  

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak met een speciale show van 

het recreatieteam. 

20.00 uur Kom mee snoepen van geroosterde marshmallows bij het theater. Speciaal voor de jeugd van 13 

tot en met 17 jaar reserveren wij ook een bbq. 



19 augustus - 10 september19 augustus - 10 september

Dinsdag 22 augustus  

10.00 uur Kinderbingo bij het theater. Tip neem je potlood mee. 

14.00 uur Sport en Spel 8+ in het zwembad, verzamelen bij het zwembad. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak en op de foto met Foxy. 

19.30 uur Bingo op de Brink. Gezellig bingo spelen in de openlucht. Kaarten verkrijgbaar vanaf 19.00 uur. 

I.v.m. het weer hangen we in de middag op het raam van de receptie op of het doorgaat. 

20.00 uur Sport en Spel, verzamelen bij het sportveld  

20.00 uur Waterballen of aqua-rol in het zwembad. Deelname is € 3,50 p.p. 

Woensdag 23 augustus  

10.00 uur Huifkartocht door de prachtige bossen, de kosten hiervoor zijn € 7,50 p.p. Geef u tijdig op bij de  

receptie. Om 09.45 uur verzamelen we bij de receptie om gezamenlijk naar de huifkar te gaan. 

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

14.00 uur We gaan Tik Tok opnemen, verzamelen bij het Schatertheater. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, vandaag gaan Mik en Mak een Science experiment doen 

20.00 uur Peddelen, doe mee in het zwembad aan bootje varen. 5 t/m 11 jaar (diploma A verplicht). 

AutogezelligheidsritAutogezelligheidsrit   
ZZaatteerrddaagg  1199  aauuggssttuuss  vvaannaaff   0099..0000  uuuurr   

  

EEeenn  mmooooiiee   ppuuzzzzeell rr ii tt   oovveerr   ddee  VVeelluuwwee  mmeett     

oonnddeerrwweegg  ddiivveerrssee  ooppddrraacchhtteenn  

DDeeeellnnaammee  kkoosstteenn  zz ii jjnn  €€   1155,,0000  ppeerr   aauuttoo  

((11   aauuttoo  ppeerr   ssttaarr tt tt ii jjdd))   

OOppggeevveenn  vvóóóórr   vvrr ii jjddaagg  1188  aauugguussttuuss    

bbii jj   ddee  rreecceepptt iiee   ((vvooll==vvooll )) ,,   

ddaaaarr   oonnttvvaannggtt   uu  ooookk  uuww  ssttaarr tt tt ii jjdd  

LLaasseerrggaammeenn  
vvoooorr   jjoonngg  eenn  oouudd  

  

ZZaatteerrddaagg  1199  aauugguussttuuss  

  1199..0000  uuuurr     

VVeerrzzaammeelleenn  bbii jj   hheett   ssppoorrttvveelldd  

  

OOvveerrwwiinn  ddee  oobbssttaakkeellss   eenn  kkoomm    

ggeekklleeuurrdd  oovveerr   ddee  ff iinniisshh

Disco Disco   
zwemmenzwemmen  

MMaaaannddaagg  2211  aauugguussttuuss  

2200..0000  uuuurr     

KKoomm  zzwweemmmmeenn  mmeett   mmuuzziieekk  

eenn  ffoonnkkeelleennddee  vveerr ll iicchhtt iinngg  

RReenn  oovveerr   hheett   wwaatteerr   oopp  ddee  

mmaatt   ooff   kk ll iimm  iinn  hheett   wwaatteerr   oopp  

ddee  ooppbbllaaaasshhoonndd

BBIINNGGOO   OOPP   DDEE   BBRRIINNKK  
DDiinnssddaagg  2222  aauugguussttuuss  1199..3300  uuuurr     

BBiinnggoo  ssppeelleenn  iinn  ddee  ooppeennlluucchhtt   

    

KKaaaarr tteenn  vveerrkkrr ii jjggbbaaaarr   vvaannaaff   1199..0000  uuuurr   

Naast de 8 ronden speelt u ook 2 extra rondenNaast de 8 ronden speelt u ook 2 extra ronden

Donderdag 24 augustus  

10.00 uur Ibiza hairwraps voor € 5,- of een glitter tattoo voor € 1,- bij het theater. 

11.00 uur Aqua Jogging, voor iedereen vanaf 13 jaar. 

14.00 uur Sport en Spel 8+, verzamelen bij het sportveld.  

14.45 uur Tot 15.00 uur worden de kaartjes uitgedeeld voor het gratis patat eten. 

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

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak.  

Zaterdag 26 augustus 

19.30 uur Bingo in het Witte huis, naast de 8 ronden kunt u ook 2 extra ronden 

spelen. De zaal gaat open om 19.00 uur. 

Het programma  

voor het naseizoen 

wordt medio eind  

augustus  

gepubliceerd. 

 
Team Veluws hof

Iedere vrijdag van 7 juli t/m  
1 september v.a. 17.00 uur 

serveren wij heerlijke  
gerechten en pizza’s. 
De reguliere kaart komt deze  

avond te vervallen

==bbOOZZWWOOOO\\aaSS  OOdd]]\\RR  
WW\\  RRSS  FFccUUUUSSaabbSSSS

Zondag 27 augustus + 3, 10 september 

12.00 uur Competitie bowlen in de Ruggestee. Ook als u niet alle wedstrijden 

mee kunt bowlen, bent u van harte welkom. Meer informatie bij het  

comité om 12.00 uur.

Zaterdag 19 augustus  

09.00 uur Autogezelligheidsrit, een mooie puzzelrit over de Veluwe met onderweg diverse opdrachten. Start 

vanuit het Witte huis. 1 auto per starttijd (zie advertentie). 

10.00 uur Meet and Greet met Mik en Mak bij het Schatertheater en op de foto met Foxy. 

11.00 uur Aqua Jogging, voor iedereen vanaf 13 jaar. 

14.00 uur Sport en Spel 8+, verzamelen bij het sportveld rond de tafeltennistafel. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, kom en geniet mee met de avonturen van Mik en Mak. 

19.00 uur Lasergamen bij het sportveld (zie advertentie). Opgave bij het sportveld.  

Zondag 20 augustus  

10.00 uur Kinderclub, verzamelen bij het theater. We gaan Lego bouwen. 

14.00 uur Ibiza hairwraps voor € 5,- of een glitter tattoo voor € 1,- bij het theater. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen.  

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. 

Maandag 21 augustus  

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

13.00 uur Jeugdfestijn, gratis patat eten voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. Verzamelen bij de Friterie.  

14.00 uur Sport en Spel 8+, verzamelen bij het sportveld. We gaan Jachtseizoen spelen. 

16.30 uur Rij mee met de trein naar het Schatertheater, deze komt langs de opstapplaatsen om jullie op te halen.  

17.00 uur Schatertheater, vandaag kunnen jullie met Mik en Mak dansen. 

20.00 uur Disco zwemmen tot 21.00 uur, mits het weer het toelaat.  

BBIINNGGOO    IINN   HHEETT   WWIITTTTEE   HHUUIISS  
ZZaatteerrddaagg  2266  aauugguussttuuss  1199..3300  uuuurr     

BBiinnggoo  ssppeelleenn  iinn  ddee  kkaanntt iinnee  
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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. 

Per 1 juli 2022 is één rookmelder per caravan wettelijk 

verplicht, ook voor bestaande caravans. 

 

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. 

Huisvesting van werknemers is niet toegestaan. 

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.  

Park reglementPark reglement

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 in de daarvoor bestemde groen 

        afvalbakken welke verspreid zijn over het terrein.  

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.  

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  

        recreatiepark. 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. De 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 € 1.000,00. 

        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. 

        Via de receptie dient u de “regels tot verkoop” aan 

        te vragen, er dient 1 exemplaar voor akkoord 

        getekend retour te komen voordat het verkoop 

        proces in gang wordt gezet. 

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. 

18.   Het ingraven van zwembaden, trampolines, enz. is 

        niet toegestaan. 

19.   De aanvullende Recron voorwaarden op het 

        reglement zijn gratis verkrijgbaar bij de receptie. 

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. De kinderen kunnen opstappen 

bij de hoek van C/D kampeerplaatsen, sanitairgebouw  

sportveld, sanitairgebouw Blauwgraslaan,  

sanitairgebouw Wildzwijnlaan en hoek wildzwijnlaan/ 

Hertenlaan. De opstapplaatsen zijn herkenbaar aan 

het bord met Flora en het treintje. 

 

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/om: 

huisdieren, fietsen, glaswerk, alcohol, 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.
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