
Activiteiten op De Tutenburg
Tafeltennistafel
De tafeltennistafel staat binnen opgesteld en is vrij te gebruiken. De tafel voldoet aan de officiële wed-

strijdformaten. Vanuit de recreatieruimte heeft men zicht op de tafeltennistafel. Er liggen een paar balle-

tjes en (oude) batjes bij de tafel. Wilt u meer balletjes of betere batjes, dan graag zelf meebrengen.

Binnenspellen  -  4 op een rij, balancer en tafelvoetbal, vrij gebruik, op aanvraag.

Skelters en kinderfietsen
Er zijn diverse skelters, driewielers en een step vrij te gebruiken op het terrein van De Tutenburg. Doordat 

het terrein is omheind kunnen kinderen zelfstandig rond het bedrijf fietsen. De fietsjes, de step en de skel-

ters zorgen ervoor dat er voor kinderen van alle leeftijden wat te doen is. De skelters zijn te gebruiken door 

een 2 euro muntstuk in het winkelwagenslot te stoppen. Dit krijgt men terug door de skelter weer op de 

plaats terug te zetten
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Het bekende 4 op een rij spel in een hele grote uitvoering! 

Balancer is een behendigheidspel voor twee of vier personen.
De grote schijf moet in evenwicht worden gehouden terwijl
de bal door het doolhof naar het eindpunt wordt bewogen.



Beachball veld
Op een dikke laag zand kun je lekker op je blote voeten beachball spelen. Wel zelf voor een bal zorgen.

Volleybalnet
In de wei hangt een volleybalnet dat vrij gebruikt kan worden, wel zelf voor een geschikte bal zorgen.

 

Speelweide  -  vrij gebruik, kleine kinderen onder toezicht.

In de speelweide zijn diverse speeltoestellen voor kinderen te vinden waaronder een zandbak, schommels, 

glijbanen en een speeltoren. De speelweide is vrij toegankelijk. Er is genoeg ruimte om diverse kleine spel-

len te spelen zoals bijvoorbeeld zaklopen, estafette-loop, kubb of dergelijke spellen.

Dierenweide  -  vrij toegankelijk

In de dierenweide houden we wat kleine dieren, o.a. kippen, konijnen, wallabies en pauwen. Kinderen mo-

gen de dieren aaien in de dierenweide, kleine kinderen alleen onder toezicht.

Springkussen  -  € 10,-  per uur, met munt automaat voor € 2,-  munten.

We hebben een airtrampoline van 10 bij 20 

meter waarop men heerlijk kan springen. 

Deze trampoline ligt direct naast het terras 

aan de achterzijde en kan worden gebruikt 

door een 2 euro munt in de automaat te 

werpen (voor ongeveer 15 minuten). Je kunt 

allemaal tegelijk op het springkussen! Als er 

paardrijlessen worden gegeven in de manege 

even overleggen met de instructeur in ver-

band met mogelijke overlast.



Weiland  -  Er zijn diverse weilanden die in overleg met de beheerder gebruikt kunnen worden. Als men 

wil voetballen zijn er palen beschikbaar die als doelpalen kunnen dienen.

Kubb  -  € 10,-  per spel per dag, op aanvraag.

Spannend Zweeds gezinsspel voor buiten. Met één spel kunnen 2 tot 10 personen meespelen en het duurt 

ongeveer een half uur tot drie kwartier. Het lijkt een beetje op Jeu de Boules.

Paardrijden  -  € 12,50  per persoon per uur (min. 10 personen), op aanvraag.

Als je een paar dagen bij ons tussen de paarden hebt gezeten dan wil je misschien zelf ook wel eens op 

een paard. Dat kan! Bij minimaal tien personen die willen rijden maken we speciaal voor jullie een uur vrij. 

Je wordt dan op het paard geholpen en krijgt uitleg en les in het paardrijden. Een hele leuke ervaring voor 

zowel mensen die voor het eerst op een paard zitten al voor mensen die al eerder hebben gereden.

Kampvuur  -  tot uiterlijk 24.00 uur, 

op aanvraag/in overleg. ‘s Avonds gezellig 

rond het kampvuur met z’n allen, bij ons 

kan het! We hebben een gezellige kamp-

vuurplaats waar men vrijwel altijd een 

veilig kampvuur kan maken. Hout wordt 

door ons verstrekt.

Ringsteken  -  € 50,-  per uur,  op aanvraag.

Dit hebben we sinds kort in ons aanbod opgenomen. Voor 

het terras komt een ring te hangen zodat iedereen het vanaf 

het terras kan volgen. Met de koets komen we langsrijden 

en moet je proberen de lans door de ring te steken. De koets 

maakt telkens een rondje om het bedrijf en dan is de vol-

gende aan de beurt. Op de koets kunnen 6 tot 8 personen 

tegelijk meerijden. De koets wordt door ons bestuurd en de 

materialen voor het spel worden door ons verstrekt.

Alle activiteiten op aanvraag moeten 2 weken van tevoren zijn aangevraagd,

anders kunnen wij niet garanderen dat deze ingepland kunnen worden.


