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Lumido, het sprookje 
rondom de bosvijver

Jaarlijks tussen juli en september ontstaat er rondom 

het invallen van de schemering en liefdevol sprookje 

rondom de bosvijver in natuurpark Berg & Bos in 

Apeldoorn. Dit water en klankspel welke romantiek 

tot leven brengt heet Lumido.



TIP Zwitsal Apeldoorn, de plek voor het hele gezin. Vroeger rolden hier de 
eerste potjes babyzalf van de band. Nu is er, slechts vijf minuten van het 
centrum, een nieuw stukje Apeldoorn ontstaan. Kom genieten van het 
grote park en de beachvolleybalvelden en bezoek de ondernemers! www.
zwitsalapeldoorn.nl

13 VR Berg en Bos Apeldoorn Lumido
Bezoek dit betoverende spektakel. Iedere vrijdag en zaterdagavond van 
13/7 t/m 18/8  vanaf 20:30 uur.
www.lumidoapeldoorn.nl

14 ZA Open Imkerijdagen
Benieuwd wat een imker allemaal doet? Dit weekend kan je er alles van 
te weten komen bij een imker bij jou in de buurt!
www.bijenhouders.nl/landelijke-open-imkerijdag

15 ZO Open Dag Go Ahead Eagles 2018
Fan van de Eagles? Dan mag je vandaag niet ontbreken in de 
Adelaarshorst! Er is van alles te doen & beleven.
www.ga-eagles.nl/open-dag-2018

15 ZO Beach in The City Apeldoorn 2018
Van 15 t/m 21 juli wordt de binnenstad wordt omgetoverd in een 
gezellige strandsfeer! Kijk voor meer info op:
www.beachinthecityapeldoorn.nl

16 MA Het Nationale Park De Hoge Veluwe Natuurdetecive
Help jij de Natuurdetective om de mysteries van het bos op te lossen? Hij 
heeft je hulp wel nodig, alleen lukt het hem niet! Vanaf 16/7
www.hogeveluwe.nl/natuurdetective

TIP Leef je uit bij Bounz Apeldoorn. Op zoek naar een sportief dagje 
weg? In een van de oude fabriekshallen op Zwitsal Apeldoorn zit 
trampolineparadijs Bounz Apeldoorn. Met 32 aaneengeschakelde 
trampolines en een tumblingbaan van 24 meter kan je je helemaal 
uitleven. www.bounz.nl/apeldoorn 

20 VR Eten op Rolletjes Deventer 2018
Hèt openlucht foodfestival voor lekkerbekken en smulpapan! 20 t/m 22 
juli in het Worp Plantsoen.
www.etenoprolletjes.nl/deventer-2018

TIP Real fun bij Real-X. Sta jij het liefst elke dag op een skateboard? Kom 
dan naar Real-X indoor fun-/skatepark! Het skatepark is gebouwd door 
de beste skateparkbouwers van Nederland. Je kan bij Real-X ook gamen, 
Pokémon spelen, breakdansen, kunst en muziek maken of gewoon lekker 
hangen. www.real-x.org
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Tarief di-vr € 7,00 p.p. per uur; za-zo  
€ 8,00 p.p. per uur. Het 2e uur springen  
voor € 5,00 p.p. Voor de openingstijden zie  
www.bounz.nl/apeldoorn.
 
Vlijtseweg 106, Apeldoorn. Voor reserveren: 
055-3125009 of apeldoorn@bounz.nl

Voor kinderen is er bij  
Foenix Loods17 een  
gratis glas verfrissende limo.
 
Vlijtseweg 136, Apeldoorn 
Maandag tot en met zaterdag 9.00-17.00 uur 
www.foenix.nl

Op Zwitsal Apeldoorn  
is altijd wat te beleven! 

Bounz Apeldoorn 
de leukste activiteit 
in je vrije tijd. Kom 
naar Bounz om je 
lekker uit te leven 
op de trampolines óf 
maak coole trickz in 
de foampit of spring-
kussen.

In het gezellige Real-X indoor  
fun-/skatepark & shop kan je  
zes dagen in de week skaten  
en skateboarden krijgen.

Vlijtseweg 148 Vanaf 8 augustus weer open.  
Entree skatepark €5,-  
Voor openingstijden, check www.real-x.rog

 
Vroeger rolden hier de eerste potjes  
babyzalf van de band. Nu is er, op slechts  
vijf minuten van het centrum, een nieuw 
stukje Apeldoorn ontstaan waar altijd wat 
te doen is! Kom genieten van het mooie 
park, of sla een balletje op een van de  
beachvolleybalvelden. Ga zitten voor een 
hapje en drankje of bezoek een van de  
plekken hieronder!

www.zwitsalapeldoorn.nl



AUGUSTUS
TIP Een strand in Apeldoorn? Jazeker! Midden op Zwitsal Apeldoorn ligt 

stadsstrand SOAP, altijd heerlijk in de zon. Want ons terras is zo gemaakt 
dat, als de zon schijnt, hij er bij ons vol op staat. Genieten! Daar horen 
natuurlijk ook een hapje en drankje bij! www.soap-apeldoorn.nl

7 DI Het Nationale Park De Hoge Veluwe Kindernachtsafari
Ga op een nachtelijke ontdekkingstocht samen met boswachter, en leer 
alles over het bos. 7, 14, 17 & 21 augustus.
www.hogeveluwe.nl/kindernachtsafari

8 WO Creatieve Kindermiddag bij Kikajon Deventer
Elke  woensdag van 14:45 t/m 16:45 uur kunnen kinderen (4 - 12 jaar) én 
hun ouders komen tekenen, schilderen & kleien.
www.facebook.com/kikajon.nl

TIP Burgers' Zoo Zoë & Silos: de Desert Musical
Een spannend avontuur, waarin het leven in de woestijn op een kleurrijke 
en educatieve wijze centraal staat. Van 7/7 tot en met 26/8.
www.burgerszoo.nl/musical

14 DI De Weerd's Hertenboerderij Boerendiploma
Haal deze zomer je boerendiploma op deze leuke boerderij! 3, 10, 17 en 
24 juli en op 7, 14, 21 en 28 augustus.
www.hertenboerderij.nl

15 WO Museum Hagedoorns Plaatse Epe
Tijdens de zomervakantie zijn er op woensdagmiddag leuke 
kinderactiviteiten in het museum. Van 4 t/m 12 jaar, 13:30 uur.
www.hagedoornsplaatse.nl

15 WO Openluchttheater De Pinkenberg Velp Sneeuwwitje
Een kindershow met muziek en dans waarin je zelf de hoofdrol mag 
spelen! Aanvang 14:00 uur.
www.cultuurbedrijfriqq.nl/sneeuwwitje

21 DI Rondvaart Ooievaarskolonie Nijenbeek
Vaar vandaag over de IJssel  mee naar deze bijzondere ooievaarskolonie. 
Er wonen er wel dertig! Zie voor meer info:
www.rederijthuishaven.nl

22 WO Jachthuis Sint Hubertus Kunst kijken en maken
Een leuke rondleiding speciaal voor kinderen, samen met hun ouders of 
opa en oma. 14:30-15:15 uur.
www.hogeveluwe.nl/jachthuis-sint-hubertus

22 WO Vlegeldag Bennekom 2018
Bezoek vandaag dit leuke en gezellige oogstfeest. Er is vermaak voor 
jong & oud!
www.vlegeldag.nl

25 ZA Kanjerdag Apeldoorn
Vandaag rijden er 250 trucks door Apeldoorn om mensen met een 
verstandelijke beperking een feestelijke dag te bezorgen!
www.truckersevenementenapeldoorn.nl

Gezins-UIT-agenda Apeldoorn, Deventer & Zutphen is een uitgave van Nardinck Media en is 
onderdeel van het Regionaal Familie Platform. De agenda is zorgvuldig samengesteld. Uitgever is 
echter niet aansprakelijk. Voor tips in de agenda en deelname mogelijkheden: Nathalie Molijn tel. 
035-6917299 of nathalie@nardinckmedia.nl.
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Kidz Dance Apeldoorn
peuters
  kleuters
    kidz
     teenz

www.kidz-dance.nl

SEPTEMBER
1 ZA Open lessen Kidz Dance Apeldoorn.

Van zaterdag 1 t/m 15 september mag iedereen mee komen dansen bij 
Kidz Dance. 
Kijk op www.kidz-dance.nl voor meer informatie.
Apeldoornse Popschool
Je kunt bij APS terecht voor les in zang, gitaar, etc. Ook bandcoaching en 
optredens nemen een belangrijke plaats in. Zaterdag 1/9 OPEN DAG met 
gratis proeflessen en popfestival. Gratis parkeren, Jean Monnetpark 59,  
Apeldoorn. info@apeldoornsepopschool.nl tel. 06 27030977
www.apeldoornsepopschool.nl
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