
  

 

Praktische informatie 

• Tijdens Roots in the Woods rijdt er een nostalgische 

autobus tussen Landal Miggelenberg en het festivalterrein 

in Beekpark Appeldoorn. Een retourtje kost € 2,50  per 

persoon. Buskaartjes zijn verkrijgbaar bij de receptie.  

• Muntverkoop vindt plaats bij de marktkraam. Deze munten 

kosten € 1,25 per stuk en zijn beide dagen geldig en kunnen 

ook in de Brasserie worden besteed. Munten zijn uitsluitend 

inwisselbaar binnen Landal Miggelenberg. 

• Eten in de Brasserie? Wegens drukte raden wij aan tijdig een 

tafeltje te reserveren.  

• Toiletten bevinden zich boven bij de Brasserie, daarnaast is er 

voor de heren een toilet aanwezig op het festivalterrein. 

• Tijdens dit festival wordt er geld ingezameld voor het goede 

doel Right To Play. Er staan collectebussen op het terrein, 

voor meer informatie check www.righttoplay.nl. 

• Lampjes voor de lampionnenoptocht kunt u aanschaffen bij de 

muntverkoop of marktkraam en kosten 1 munt.   

• De EHBO ruimte bevindt zich bij de receptie van het park. 

 

 

Tips 

• Kinderen kunnen hun eigen lampion knutselen. Er is zelfs een 

lampionnen optocht op zaterdagavond voor de kleintjes met hun 

zelfgemaakte lampionnetjes. 

• Wilt u een verblijf op Landal Miggelenberg winnen? Waag dan 

een gokje bij ons 21 spel en koop lootjes bij de marktkraam.  

• Vanaf ons park start een super leuke kaboutertocht voor 

kinderen. Prijs €5.00 per kind en €10.00 borg.  

• Om telleurstelling te voorkomen wordt het aangeraden om 

voortijdig te reserveren voor activiteiten.  

• Loop eens langs onze vernieuwde beautysalon aan de rand van 

het Avonturenhof! 

 

http://www.righttoplay.nl/


  

 

Zaterdag       Zondag 
 

 

Ben jij klaar voor een onvergetelijk avontuur  

met Rogier de Avonturier? In zijn show gaat 

hij op zoek naar avontuur. Misschien denk 

je wel  dat een avonturier in de jungle hoort  

maar een avontuur beleef je overal!  

 

Van de Rolling Stones en Louis Armstrong  

tot recenter werk van bijvoorbeeld Avicii  

en Adele. Een enkel klassiek stuk is zelfs 

mogelijk. De eigentijdse troubadour Casper 

neemt u mee op een boeiende en verrassende 

muzikale reis door de tijd. 

 

Huub Cooijmans presenteert HuubTV…  

De goochelshow waarin jij bepaalt wat je  

live wilt zien. Bekijk het HuubTV-kanaal in  

levensgroot formaat en kies zelf uit de  

afspeellijst welke video jij in het echt en  

in 3D wil laten afspelen. Kies je voor een  

vette  goocheltruc, een knap staaltje jongleren, de bloopers of 

juist de uitleg? 

 
Bekijk het festivalschema voor een overzicht van locatie en tijden 

van alle activiteiten! 
`    

Live muziek op Roots in the Woods: de 

geweldige Maud Wilms! Maud zal op  

zaterdag verschillende repertoires spelen  

en daarnaast zal ze ook de kids vermaken  

met leuke en dansende kinderliedjes! 

 

 

Balei de kronen Lakei mag de kroon 

van de koning naar het paleis 

brengen. Onderweg komt hij 

verschillende kinderen tegen. Hij 

mag het eigenlijk niet vertellen, 

maar doet het toch, dat hij DE 

kroon van de koning bij zich heeft. 

 

Ga jij aan de haal met één van de te 

gekke prijzen van onze bingo? Onder 

het genot van een drankje kunt u  

gezellig met de hele familie deelnemen 

aan de familie bingo. Wie weet bent u de  

gelukkige winnaar van een gratis midweek  

of weekend Landal Miggelenberg! 
 

Bekijk het festivalschema voor een overzicht van locatie en tijden 

  van alle activiteiten! 
`    



[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte om een 

belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt plaatsen.] 

Zondag        Zaterdag 
 

Normaal niet toegangbaar, maar voor  

Roots gaan de poorten open! Het  

Deelerwoud is een oase van rust 

gelegen tussen twee heel bekende  

buren: de Nationale Parken Hoge  

Veluwe en Veluwezoom. Deze unieke  

wandeling voert je door bos,  

heidevelden en een prachtig          Start om 09:00 uur, kosten € 10  

coulisselandschap.     per persoon en inschrijven bij de        

                                          receptie! 

In de film 'Wild' vertelt de Veluwe zelf 

haar verhaal: ontstaan in de ijstijd en 

gegroeid naar een groots natuurgebied 

met een rijke verscheidenheid aan leven. 

We zien de Veluwe in al haar schoonheid 

en met alle uitdagingen die de seizoenen 

voor de dieren met zich meebrengen. 

 

Ben jij de enige echte quizmaster? 

Kom je kennis dan testen tijdens 

onze Pubquiz! Neem je familie en 

vrienden gezellig mee en geniet van 

een avond vol entertainment. Wie  

weet win je wel de hoofdprijs! 
Bekijk het festivalschema voor een overzicht van locatie 

en tijden van alle activiteiten!   

Jolly Booth on wheels een unieke  

belevenis op wielen! Laat een te 

gekke foto maken in deze toffe  

caravan. Gebruik een frame of  

andere versieringen om je foto 

zo uniek mogelijk te maken! 

 

Dansen als de enige echte Kungfu Panda.  

Kom dansen met de leukste en stoerste 

Kungfu Panda. Kungfu Panda heeft te gekke 

dansmoves die hij graag jullie wilt laten 

leren en zien. Wie weet dans jij straks wel 

net zo goed als Kungfu Panda!  

 

 

Vanmiddag een mooie lampion geknutseld? 

Kom dan gaan we onze mooie lampion showen!  

Vertrek om 18.45 uur bij de tent van  

Fun en Entertainment. Een lampje inclusief 

batterijen kun je voor 1 munt halen bij  

de marktkraam. Bekijk al die creatieve  

lampions eens, het lijkt wel een lichtparade! 
 

Bekijk het festivalschema voor een overzicht van locatie en tijden 

van alle activiteiten! 
`    



 

 

   

Datum                                                        Start- en eindtijd  

Zaterdag                                                                                        12:00-20:00 

Zondag                                                                                           12:00–18:00     

Zaterdag Zondag Locatie activiteiten 

Unieke Deelerwoud wandeling* (kosten €10,- p.p.)  09:00-13:00 Poort Deelerwoud 

Platenbus                                                                12:00–20:00 12:00–18:00 Festivalterrein 

Diverse activiteiten (schminken, knutselen, kleien)                                               12:00-18:00 12:00-18:00 Tent Fun & Entertainment 

Lasso gooien                                                           12:00-18:00 12:00-18:00 Festivalterrein 

Springkussen                                                          12:00-18:00 12:00-18:00 Festivalterrein 

Kampvuur met Natuurmonumenten                          12:00-18:00 12:00-18:00 Festivalterrein 

Oud Hollandse spelen                                              12:00-18:00 12:00-18:00 Festivalterrein 

Jolly Booth                                                             12:00-18:00  Festivalterrein 

Houtsculpturen  12:00-18:00 Festivalterrein 

Ezeltje rijden                                                         12:00-18:00 12:00-18:00 Festivalterrein 

Bollo show                                                               13:00-13:30 13:00-13:30 Podium 

Waarzegster  1300:-18:00 Festivalterrein 

Film Wild première 13:00-14:30 13:00-14:30 Bollo club 

Verhalenverteller  13:30-16:00 De bosvijver 

Huifkartocht rit één* (kosten €5,-p.p.) 14:00-15:00 14:00-15:00 Bushalte Roots in the Woods 

Rogier de avonturier theatervoorstelling  14:00-15:00 Podium 

Casper live muziek  14:00-18:00 Terras Brasserie 

Maud live muziek 14:30-17:30  Terras Brasserie 

Dansen met Kungfu Panda 15:00-16:00  Podium 

Huifkartocht rit twee* (kosten €5,- p.p.) 15:00-16:00 15:00-16:00 Bushalte Roots in the Woods 

Boswachter Yvon* (kosten €2,50 p.p.)  15:30-17:00 Muntverkoop 

Boswachter Rene* (kosten € 2,50 p.p.)                                        16:00-17:30  Muntverkoop 

Huub TV  16:00-17:00 Podium 

Balei Kronen Lakei                                                  16:30-17:30  Podium 

Disco met Bollo 18:00-18:30 18:00-18:30 Podium 

Film Wild 18:30-20:00 18:30-20:00 Bollo club 

Lampionnetjestocht                                       18:45-19:30  Tent Fun & Entertainment 

Bingo* (kosten € 2,50 p.p.) 20:30-22:00  Brasserie Kas 

Pubquiz*  20:00-21:30 Brasserie Kas 

 * Aanmelding verplicht wegens beperkte beschikbaarheid. 

  


