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Welkom!
Dagje weg - Kinderfeestje - Vergadering

Ben je op zoek naar een locatie voor een evenement, verjaardag of jubileum?
Of juist een locatie waar je een activiteit kunt combineren met culinaire
mogelijkheden voor een familiedag, bedrijfsuitje of vrijgezellenfeest? Bij
Events op de Veluwe zit je goed! Stel zelf jouw arrangement samen, ga
met ons in gesprek en organiseer jouw event op de Veluwe!

Activiteit - Lekker eten - Compleet dagje weg
Combineer alle activiteiten ook met een culinair arrangement! Iedereen
heeft zijn eigen smaak en daarom is er ook genoeg variatie te vinden in
de arrangementen. Met de vernieuwde gerechten kun je heerlijk komen
genieten van verschillende buffetten, de heerlijke Black Angus burgers,
diverse 3-gangen menu’s en uiteraard een overheerlijk dessert of een van
de bijzondere koffies.

Prachtige locatie
De prachtige omgeving van de Veluwe leent zich uitstekend voor diverse
evenementen. Van vergadering of groepsactiviteit met culinaire
mogelijkheden tot een feest welke tot in de puntjes verzorgd is! Huur
een van de zalen van Restaurant Proef! in Voorthuizen en vier feest, een
jubileum of organiseer een evenement.

Trouwen op de Veluwe
Zelfs voor een complete bruiloft kun je bij ons terecht. Wij staan te springen
om voor jullie een dag op maat te organiseren om nooit te vergeten!
Bekijk al onze mogelijkheden
en misschien tot snel!

Voorthuizen

WWW.EVENTSOPDEVELUWE.NL
Events op de veluwe
Harremaatweg 34, 3781 NJ, Voorthuizen

Welkom
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Maak van jouw kinderfeestje een compleet dagje
uit! Met een lekkere maaltijd en leuke activiteiten.
Dat is een kinderfeestje via Events op de Veluwe!
Jouw kinderfeestje vier je in Voorthuizen, vlakbij
Barneveld, op Recreatiepark De Boshoek. Een
plek waar gezelligheid, plezier en feest vieren bij
elkaar komt!

Kinderfeestjes op maat

Stoere kids vieren hun kinderfeestje met quad
rijden! Ben jij een echte paardenfan? Ga dan
voor het pony kinderfeestje. Ben jij gek op lekker
eten? Maak dan jouw eigen pizza, snoephuisje
of geniet van de kids high tea! En een bowling
kinderfeestje is altijd te gek!
Kun je niet kiezen? Dan kies je toch meerdere
activiteiten tijdens jouw feestje? Beleef enorm
veel gezelligheid tijdens een kinderfeestje in
Voorthuizen!

Pimp my Pony 2.0

Pony’s vertroetelen, lekker knuffelen en pony
spelletjes spelen! Alleen voor de échte paardenfans!

BE KIJ K AL LE FE ES TJE S:
WWW.EVENTSOPDEVELUWE.NL/KINDERFEESTJES

Snoephuisje
Smulfeest

Ga aan de slag gaat met veel
snoepjes en suikerlijm! Maak
het lekkerste snoephuisje!

Crazy Quad
Festijn

Speciaal voor stoere kids!
Dit is jouw kans! Scheur
met een stoere quad over
het parcours!

02 Kinderen

Pizzaparty

Altijd al jouw eigen pizza willen maken? Dit is jouw
kans! Deeg, diverse toppings en kaas. Dat wordt
smullen!

Science Party

Statische elektriciteit, luchtdruk, magnetisch veld en
chemische reacties. Je leert het met dit feestje!
Compleet met witte laboranten jas en veiligheidsbril
mag je zelf de proefjes uitvoeren! Én er mag een
proefje mee naar huis!

ENORM VEEL GEZELLIGHEID
KINDERFEESTJE OP MAAT
GEGARANDEERD PLEZIER
VEEL LEKKERS ERBIJ

Bedrock Bowling
Party
Ga bowlen en speel een
van de interactieve spellen!
Kinderfeestje mét onbeperkt
ranja en een cadeautje!

Kids High Tea

Lasergamen

Creatief met lekkers! Maak
hapjes zoals smikkelketting,
snoepsushi, wraps met pasta,
mini burgers en meer! Én ga
gezellig bowlen!

Actie, preciezie en plezier!
Dat is een feestje met
lasergamen! Schuil in het bos
achter een boom, obstakel en
verover die vlag!

Kinderen 03

“N A EE N SU P E R LE UK E DA G

hebben we Heerlijk gegeten sam

en!”

VERRASSINGSMENU

TAFELGRILLEN
04 Arrangementen

BBQ

LUNCH

ARRANGEMENTEN

Activiteit - Lekker eten
Combineer alle activiteiten ook met een
culinair arrangement! Iedereen heeft zijn
eigen smaak en daarom is er ook genoeg
variatie te vinden in de arrangementen.
Met de vernieuwde gerechten kun je
heerlijk komen genieten van verschillende
buffetten, de heerlijke Black Angus burgers,
diverse 3-gangen menu’s en uiteraard een
overheerlijk dessert of een van de bijzondere
koffies.

BBQ - Grill - Verrassing!
De hele dag druk en actief bezig geweest!
Daarna heb je natuurlijk flinke honger en super

MENU

veel zin in goed en veel eten. Daar weten
wij alles van en daarom hebben wij speciaal
voor jou verschillende arrangementen
samengesteld. Ga bijvoorbeeld bij voor
een BBQ- of grillarrangement. Of laat je
je liever verrassen door de chef met een
verrassingsmenu? Spannend! Kies voor
een lekkere lunch, saté menu of een van de
buffetten.

Buffet - Menu - Groepen
Voor grotere groepen zijn er diverse buffetten
mogelijk. Van overheerlijke stamppotten tot
3-gangen buffetten in diverse soorten.
Uiteraard denken we graag met jullie mee over
het invullen van een passende maaltijd voor
jullie gezelschap!

SATÉ MENU
Arrangementen 05

FAMILIE & GROEPEN
Heerlijk een dag genieten met familie of
vrienden! De Veluwe biedt enorm veel mooie
plekjes en leuke activiteiten om te doen.
Zowel binnen als buiten! Van bowlen en Oud
Hollandse spelletjes tot stoer buggyrijden en
ontsnappen uit de escape room.
Een bezoekje aan een leuk attractiepark of
museum is op een familiedag of uitje met het
gezin hartstikke fijn.

BINNEN ÉN BUITEN ACTIVITEITEN

Dagje weg met vrienden

PRACHTIGE LOCATIE

Plan een dagje weg met de vriendengroep
op de Veluwe. Ga een leuke activiteit doen,
combineer met lekker eten en geniet van de
gezelligheid!

ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD
SAMEN MET VRIENDEN OF FAMILIE

:
BE KIJ K AL LE MO GE LIJ KH ED EN
WWW.EVENTSOPDEVELUWE.NL/FAMILIEGROEP

6-12 pers.

Escape room

Hoe snel ontsnap jij uit de
Escape room? Proef de
sfeer van het boerenleven
bij Boer Gijs. Binnen in de
hooimijt heeft zich wat
afgespeeld. Tijdens de
introductie vertelt Boer
Gijs het verhaal en heb
je een uur de tijd om het
mysterie op te lossen en
te ontsnappen!

06 Familie & Groepen

2-30 pers.

Bowlen

Ga met elkaar de strijd
aan op de bowlingbanen.
Speel interactieve spellen,
win van de naastgelegen
baan of bowl jouw eigen
fantasiedier bij elkaar!
Bestel ook eenvoudig
een drankje vanaf de
bowlingbaan.
Beleef maximale fun op
de bowlingbaan!

vanaf 2 pers.

Buggy rijden

Verken de Veluwe vanuit
een stoere buggy! Rijd een
van de routes, combineer
met lekker eten en beleef
een compleet dagje weg!
Een buggy mag bestuurd
worden met een geldig
rijbewijs b en gezond
verstand. Er is plek voor 2
personen per buggy.

vanaf 6 pers.

Oud Hollandse
spellen

Leg de telefoons en
tablets aan de kant en ga
terug in de tijd! Ideaal voor
uw familiefeest! Ga op
een ongedwongen manier
de strijd met elkaar aan!
Speel de acht spellen:
spiraal, stokvangspel,
doorstapelen (jenga),
spiegelkast, wielbak en
een haakse sjoelbak.

RE GE LD !
“A LL ES WAS O P E N TO P GE

We hebben een

vanaf 20 pers.

Boeren
buitenspelen

Groepsactiviteit voor
jong en oud. Boer Gijs
heeft allerlei creatieve en
knotsgekke klaar staan.
Koe melken, ringsteken
op een pony, tonnenrace
of het befaamde
kip schieten! Actief
spelprogramma waar
plezier en beleving een
prominente rol spelen.

Geweldige dag gehad samen!”

vanaf 6 pers.

Dinerspellen

Genieten van heerlijk eten
en elkaars gezelschap!
Test jouw Nederlandse
kennis, ontdek jouw
detective skills en
voel die teamspirit en
competitie- kracht! De
dinerspellen zijn leuk voor
kleine én grote groepen.
Voor families een unieke
ervaring!

vanaf 6 pers.

Lasergamen

Duik weg achter een
boom of verstop je in de
bosjes, maar zorg dat je
niet geraakt wordt door
een laserpistool van het
andere team! Haast je een
weg naar het speelveld
van je tegenstander
en verover de vlag of
verdedig de ‘Koning’ van
jouw team!

vanaf 8 pers.

Huifkartocht

Genieten op een unieke
manier! Een schitterende
huifkartocht over de
Veluwe is geschikt voor de
hele familie. Na ontvangst
maak je een rustieke tocht
van anderhalf uur door de
uitgestrekte bossen en
geniet je van de Veluwe.
Leun lekker achterover en
geef je ogen te kijk.

Familie & Groepen 07
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In de regio
Dagje weg op de
Veluwe

Een bezoekje aan een leuk
attractiepark of museum kan op
een familiedag of uitje met het
gezin niet ontbreken!

Attractieparken

De Veluwe heeft de hoogste
attractiepark dichtheid van heel
Europa! Jong en oud kan hier
genieten van het Dolfinarium,
Julianatoren, Schateiland en meer!

Musea

Cultuur happen op de Veluwe?
Ja zeker! Van nationaal park tot
regionaal museum. Genoeg te
beleven!

Dolfinarium

Harderwijk
Leer de tuimelaardolfijnen,
zeeleeuwen, walrussen,
zeehonden, bruinvissen en
duizenden vissen kennen. Voor
de kleintjes zijn er ook tal aan
speeltuinen. En bezoek zeker de
show voor een spectaculair uitje!

10 In de regio

Maisdoolhof

Schateiland

Koningin Julianatoren

Klimbos Garderen

Speelpark Voorthuizen
Dit is de plek voor een voordelig
en leuk dagje weg! Kom klimmen
en klauteren in de hoge klimtoren!
Vlieg in één van de helikopters
of maak een ritje met de trein!
Moe? Kom dan even bij in het
welbekende ‘maiszwembad’!

Attractiepark in Apeldoorn
Maak plezier in dit gezellige,
veilige en overzichtelijke pretpark.
Met méér dan 60 te gekke
attracties, biedt de Julianatoren
een heerlijk dagje uit aan gezinnen
met kinderen van 2 tot 12 jaar.

Binnen speelparadijs Voorthuizen
Ben jij klaar voor een
avontuurlijke dag uit? Ga mee
op ontdekkingstocht in dit grote
speelparadijs waar je ook kunt
schatgraven, goud zoeken,
trampoline springen en kanon
schieten!

Het uitstapje voor jong en oud!
Midden in de natuur vindt u
Klimbos Garderen: het veiligste
klimbos van Nederland! Durf jij
alle parcoursen te beklimmen?
Tokkelen, klimmen, springen en
veel lef hebben! Fun voor jong en
oud (vanaf 4 jaar)!

Bestel je tickets
alvast online!
WWW.EVENTSOPDEVELUWE.NL/REGIO

Pluimvee museum

Zandsculpturen in Garderen

N.P. De Hoge Veluwe

Paleis Het Loo

Barneveld
De ruim opgezette expositie, de
uitgestrekte hoendertuin, het
veilinglokaal en kuikens direct uit
de broedmachine laten je echt
kennismaken met omgeving
Barneveld. Laat je verrassen in dit
unieke en boeiende museum!

De schatkamer van Nederland!
Uniek in de wereld, door de
combinatie van natuur en kunst.
De plek om rust te ervaren,
bijzondere landschappen en wilde
dieren te zien, maar ook deel
te nemen aan georganiseerde
activiteiten. Zie hier ook het
Krüller-Müller Museum.

‘t Veluws Zandsculpturenfestijn
Prachtige beelden, helemaal
gemaakt van zand, versieren
ieder jaar de Beeldentuin in
Garderen. Laat je betoveren door
het maandenlange werk van deze
kunstenaars. Het resultaat is
werkelijk schitterend!

Nationaal Museum (Apeldoorn)
Sinds 1984 heeft Paleis Het
Loo haar deuren voor publiek
geopend. Dit nationaal museum
biedt een beeld van de historische
band tussen het Huis van OranjeNassau en de Nederlanden.
Ontdek het paleis en de prachtige
tuinen!

Oude Ambachten Museum
Terschuur
Laat je meenemen in de tijd dat
er geen elektriciteit was, de arbeid
met de hand werd gedaan en de
mensen nog afhankelijk waren
van anderen. Er zijn ruim 160
verschillende oude ambachten,
speelgoed en beroepen te vinden!

Thermen Bussloo

Ontspannen in Voorst
Kom genieten bij één van de
mooiste, grootste en meest
exclusieve sauna-, beauty- en
wellnessresorts van Nederland!
Voel jij je beter in badkleding?
Iedere dinsdag is het
badkledingdag!

In de regio 11

Het is tijd voor een bedrijfsuitje op de
Veluwe! Met Events op de Veluwe stel je jullie
bedrijfsuitje helemaal op maat samen. De
leuke activiteiten op de prachtige Veluwe
maakt jullie bedrijfsfeest tot een groot succes!

Bedrijfsfeest organiseren
Wij helpen jullie graag met het organiseren
van jullie bedrijfsfeest op de Veluwe! Hebben
jullie speciale wensen? Zijn jullie met een
groot gezelschap? Willen jullie meerdere
activiteiten op één dag samenvoegen? Samen

PLEZIER MET COLLEGA’S

met de organisator van het bedrijfsuitje

ALLE WERKSTRESS ERUIT

gaan we in gesprek om de dag zo compleet
mogelijk in te richten. Denk aan activiteiten,

LEER NOG BETER SAMENWERKEN

vergaderen, eten en speciale wensen.

ACTIVITEITEN OP MAAT

:
BE KIJ K AL LE MO GE LIJ KH ED EN
WWW.EVENTSOPDEVELUWE.NL/BEDRIJFSUITJES

vanaf 6 pers.

vanaf 6 pers.

2-30 pers.

vanaf 2 pers.

vanaf 6 pers.

Oud Hollandse
spellen

Lasergamen

Bowlen

Buggy rijden

Dinerspellen

Eindelijk een

Ga met jouw

Ontdek met

Kies een van

Ga de strijd aan

moment om al die

collega’s de

collega’s de

de spelshows:

met jouw collega’s!

werkstress eruit te

strijd aan op de

prachtige Veluwe!

Helemaal Hollands,

Bowlingbaan in

Trek erop uit met

Wie is de Mol?,

Speel allemaal apart laten. Heb jij altijd
of speel in teams/

die ene collega

Voorthuizen! Speel

een lange buggyrit

Flikken Voorthuizen,

afdeling tegen

willen ‘schieten’?

interactieve spellen

en navigeer samen

Employee of the

elkaar. Geschikt

Ga lasergamen

met elkaar of tegen

met jouw collega’s.

Year, pubquiz of

voor kleine en grote

als bedrijfsuitje en

de naastgelegen

groepen.

beleef plezier!

Bowlingbaan!

12 Bedrijven

iPad challenge!

“Wat he bb en w e
WE HEBBEN ALS TEAM ÉC

vanaf 8 pers.

vanaf 20 pers.

G el ac h en !

HT SAMENGEWERKT!”

6-12 pers.

vanaf 2 pers.

Kookworkshop Boerenbuiten
spelen
Gezellig met

Escape room

collega’s de

Boer Gijs heeft

samen met collega’s Ga er met collega’s

Stap in en waan

lekkerste gerechten

allerlei creatieve en

uit de Escape

samen op uit! De

je terug in de tijd.

bereiden! Dat

knotsgekke spellen

room? Ga tijdens

stoere E-chopper

Vier versnellingen,

is ultieme

klaar staan. Actief

een bedrijfsuitje

is een elektrisch

handmatige choke,

teambuilding!

spelprogramma

de uitdaging aan

vervoersmiddel, met trommelremmen...

genieten van

waar plezier en

om als snelste te

de sfeer van een

Rijd een leuke

gezelligheid, elkaar

beleving een grote

ontsnappen uit de

heuze motor!

collega’s!

en heerlijk eten.

rol spelen.

Escape room!

Hoe snel ontsnap jij

E-chopper
rijden

vanaf 2 pers.

Mini cooper
huren
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Zalen in Restaurant Proef!

ZAALHUUR
De prachtige omgeving van de Veluwe leent
zich uitstekend voor diverse evenementen. Van
vergaderarrangement of groepsactiviteit met
culinaire mogelijkheden tot een feest welke tot in de
puntjes verzorgd is! Huur een van de zalen en vier
een feest, jubileum of organiseer een evenement of
vergadering.

Zaalhuur in Western Plaza

In het hart van Recreatiepark De Boshoek bevindt
zich Western Plaza. Een sfeervol restaurant in
western stijl. Er heerst een ongedwongen sfeer, wat
perfect past bij een informeel samenzijn.
• Zaal Cheers 50 zittend, 80 staand
tot 120 personen
• Grote zaal 150 staan 80 zittend
tot 150 personen

:
BE KIJ K AL LE MO GE LIJ KH ED EN
WWW.EVENTSOPDEVELUWE.NL/
EVENEMENTEN

Een sfeervolle omgeving en perfecte plek om een
zakelijk evenement of vergadering te organiseren.
Deze locatie vlakbij het bos is een fijne locatie om
in de natuur tot rust te komen, wat perfect past
bij de afwisseling in een zakelijke dag. Er zijn in
Restaurant Proef! twee zalen beschikbaar. Deze
kunnen gekoppeld worden, waardoor er één grote
zaal ontstaat.
• Zaal Zeumeren 54m2
30 tot 50 personen
• Zaal Ganzebeek 103m2
80 tot 110 personen
• Zaal Zeumeren + Ganzebeek 157m2
120 tot 160 personen

Vergaderen - Zaalhuur

Ook om te vergaderen kun je terecht bij Events op
de Veluwe. Ook is het mogelijk om de vergadering
te combineren met een lunch, diner of activiteit.
Zo kun je een goede combinatie maken tussen
focus op vergadering en ontspanning tussendoor.

Verjaardag - Jubileum

Vier jouw verjaardag met al jouw vrienden en
familie! Er is ruimte genoeg voor iedereen om
een lekker hapje te eten, gezellig samen te zijn en
jouw nieuwe levensjaar te vieren!

TWEE LOCATIES - ZAKELIJK EN INFORMEEL
TOT IN DE PUNTJES VERZORGD
FEEST, LUNCH & DINER

13 Zaalhuur

“WAT EE N FI J N E LO CATI E!

ge
We hebben Heerlijk gegeten en

dronken!”

Zaalhuur 14

Ben jij een vrijgezellenfeest aan het
organiseren? Zoek niet verder! Combineer
diverse activiteiten om een compleet dagje uit
als vrijgezellenfeest te organiseren! In diverse
stijlen, soorten en maten kunnen wij je helpen
om het programma samen te stellen. Van
activiteit tot heerlijk eten!

Activiteit - Lekker eten

Op zoek naar een stoere activiteit voor die
vrijgezel die van wat uitdaging houdt? Ga
buggyrijden en combineer dit met spare ribs
eten, een lekker buffet of ga heerlijk BBQ’en! Is
de vrijgezel een sportief typje? Bumperballz en
Archery Tag zal dan een hit zijn! Graag samen
iets bereiken? Ga de uitdaging aan in de
escape room of speel een van de dinerspellen.

LOW BUDGET TOT COMPLETE DAG
INDOOR EN OUTDOOR
ACTIVITEIT MET HEERLIJK ETEN
ZELF SAMENSTELLEN
VAN ACTIEF TOT ONTSPANNING

:
BE KIJ K AL LE MO GE LIJ KH ED EN
WWW.EVENTSOPDEVELUWE.NL/VRIJGEZELLENFEEST

vanaf 6 pers.

Lasergamen

Dit is je kans! Eindelijk een
moment om die vrijgezel eens
terug te pakken! Ga lasergamen
als vrijgzellenfeest en laat al
jouw vrienden zien dat jij een
heuse sluipschutter bent! En
die vrijgezel? Die kan maar
beter vast gaan rennen! Ga met
al jouw vrienden lasergamen
in Voorthuizen tijdens een
vrijgezellenfeest.
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11-20 pers.

Archery tag

Dit is toch wel een hele stoere
activiteit. Dit mag toch niet
ontbreken op een vrijgezellenfeest
voor mannen en vrouwen?
Archery Tag is een combinatie
van trefbal en paintbal, maar
dan zonder de verfspetters en
pijnlijke blauwe plekken. Stel jouw
inzicht, incasseringsvermogen en
groepsgevoel op de proef met een
potje Archery tag!

vanaf 2 pers.

Buggy rijden

Ontdek tijdens een
vrijgezellenfeest de prachtige
Veluwe! Rijd met een buggy een
van de routes. Kies een korte route
voor een vrijgezellendag die je
hebt gecombineerd met meerdere
activiteiten. Of trek er wat langer
op uit met een lange buggyrit en
navigeer samen met iedereen
tijdens een vrijgezellenfeest en
sluit de dag af met een heerlijk
diner.

IT EN GE DA AN !
“W E H EB BE N LE U K E ACTI VITE

We hebben zoveel Plezier gemaa

kt!”

vanaf 6 pers.

Dinerspellen

Een dinerspel is hét
moment om gezelligheid,
winnaarsmentaliteit
en lekker eten te
ervaren! Ga tijdens
een vrijgezellenfeest
genieten van heerlijk eten
en een goed gevulde
spelshow! Kies een van
de spelshows passend bij
de vrijgezel!

vanaf 2 pers.

High tea

Deze high tea biedt
super lekkere gerechtjes,
van zoet tot hartig! Op
een ultiem vrouwen
vrijgezellenfeest mag een
lekkere high tea natuurlijk
niet ontbreken. Want
wat vinden vrouwen het
leukst? Lekker kletsen,
thee drinken en lekkere
hapjes eten!

6-12 pers.

Escape room

Hoe snel ontsnap
jij tijdens een
vrijgezellenfeestje uit
de Escape room? Ga de
uitdaging met de vrijgezel
in jullie groep aan om de
snelste tijd neer te zetten
om te ontsnappen uit de
Escape room!
Proef de sfeer van het
boerenleven!

11-20 pers.

Bumperballz

Houden jullie wel
van een stoere
activiteit tijdens een
vrijgezellenfeest? Neem
dan bumperballz op in
jullie dagprogramma!
Denkt de vrijgezel dat
hij wel een aardig potje
kan voetballen? Ga de
uitdaging aan!
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WWW.EVENTSOPDEVELUWE.NL/TROUWEN
TOT IN DE PUNTJES VERZORGD
HELEMAAL OP MAAT EN NAAR WENS
VAN TROUWLOCATIE TOT OVERNACHTING

N IS EE RD !
“A LL ES WAS SU P E R GE OR GA

We hebben een
17 Trouwen

Onvergetelijke dag gehad!”

TROUWEN
Jullie gaan trouwen! Dit zal een mooie dag in
jullie leven zijn! En die mooie dag verdient het
om tot in de puntjes verzorgd te worden. Events
op de Veluwe helpt jullie bij het organiseren van
jullie trouwdag. Van ceremonie tot feest en zelfs
overnachting!

Trouwdag op maat

Helemaal op maat en compleet naar jullie
wens kun je de ceremonie, het diner, feest en
zelfs huwelijksnacht in Voorthuizen beleven!
De ceremonie, lunch, diner en feest zullen
plaatsvinden in de zalen van Restaurant
Proef!, aan de rand van Voorthuizen. Een goed
bereikbare plek, vlakbij het bos. De overnachting
voor het bruidspaar en de gasten zal op
Recreatiepark De Boshoek gebeuren. Zij bieden
een scala aan overnachtingsmogelijkheden, van
hotelkamer tot groepsvilla.

Samenstelling trouwdag

graag met het vinden van een geschikte LIVEband of DJ.

Restaurant Proef! is een officiële locatie om de

Persoonlijk contact

trouwceremonie te voldoen. Via de Gemeente

Samen met jullie maken we graag goede

kun je aangeven dat je op een extrne locatie wil

afspraken over de drankjes en hapjes tijdens

trouwen. Hier zijn mogelijk extra kosten aan

het trouwfeest. Zodat er achteraf geen

verboden wat bij de Gemeente voldaan dient te

onduidelijkheden ontstaan. Met een vast

worden. De indeling van de zaal wordt op basis

contactpersoon wordt jullie dag tot in de

van het aantal personen en jullie wensen en

puntjes georganiseerd via Events op de Veluwe.

ideeën afgestemd. Er zijn diverse mogelijkheden
voor een lunch of diner. Willen jullie graag muziek

We gaan graag in gesprek met jullie!

tijdens jullie trouwfeest? Leuk! Wij helpen je

Bel ons op 0342-471297.
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KAMPEREN & GLAMPING

CHALE

GROEPSVILLA’S 18-24 PERS

BUNGA

KIDSBUNGALOW 5 PERS + BABY

HOTEL

KAMPEERPLAATSEN (MET PRIVÉSANITAIR) | GLAMPING | BUNGALOWS
HOOGWAARDIGE FACILITEITEN | GROEPSVERBLIJVEN | CHALETS (MET SAUNA)

Combineer activiteit met
unieke overnachting
Maak jullie dagje weg, bedrijfsdag of
familie uitje helemaal compleet met een
comfortabele overnachting op Recreatiepark
De Boshoek! Beleef een unieke tijd op dit 5

TS 4-18 PERS

sterren vakantiepark, midden in Nederland!
Met een groot aanbod aan accommodaties
kiest je jouw favoriete vakantiehuis voor
groot of klein gezelschap: van hotelkamer en
kamperen tot groepsvilla of wellness bij een
vakantiehuisje!

Slapen op de veluwe
De Boshoek is omringd door de staatsbossen. Vanaf het park zijn er uitstekende
mogelijkheden om te fietsen en wandelen.
Door de centrale ligging zijn de vele
attractieparken en musea eenvoudig

LOWS 4-16 PERS

bereikbaar. Wist je dat de Veluwe de hoogste
attractieparkdichtheid heeft van heel Europa?
Een garantie voor een geslaagde vakantie,
weekendje weg, familiedag, vrijgezellenfeest
of bedrijfsuitje!
• Centraal in Nederland op de Veluwe
• In alle officiële schoolvakanties in Nederland
een goed gevuld animatieprogramma
• Groot aanbod vakantiehuizen
• Met binnen- en buitenzwembad

KAMERS 2-4 PERS

:
BE KIJ K AL LE MO GE LIJ KH ED EN
WWW.DEBOSHOEK.NL

Recreatiepark De Boshoek | info@deboshoek.nl | 0342-471297 | Harremaatweg 34 Voorthuizen

VO ORTH UI ZE N
H AR RE M AATW EG 34 , 37 81 N J,
w w w. e v e n t s o p d e v e l u w e . n l

Events op de veluwe

