Vier een feestje met

RUIG!
Is jouw kind een echte avonturier? Een RUIG verjaardagsfeestje past dan helemaal
bij jouw kind! Wat is leuker dan met vriendjes en vriendinnetjes te struinen door
de duinen en je te laten verwonderen door alles wat we onderweg tegenkomen.

WAT GAAN WE DOEN?
RUIG betekent vooral. .. stoer! Onze enthousiaste en sportieve RUIG trainers nemen
de kinderen met veel enthousiasme mee op ontdekkingstocht. Met een stok in de
hand gaan we van de gebaande paden af op zoek naar avontuur. We gaan Uitrazen
en Uitleven met een grote U. Oerkreten mogen niet ontbreken.
We rennen door het bos, springen in de diepste modderpoelen, klimmen de duinen
op en gaan er koprollend weer af. We zwieren door de lucht op een zelfgemaakte
schommel of met een liaan. We bouwen een fort, een boomhut of een enorme
keizerstroon voor de jarige. We vangen draken en monsters en speuren naar vossen
en konijnenholen. En we ontdekken de natuur, elementen, het jaargetijde, planten
en dieren. Wie weet komen we wel de echte Schotse Hooglanders tegen of wilde
paarden!

‘

WAT BIEDEN WE?
RUIG feestjes zijn voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar.
Er kunnen maximaal 12 kinderen mee. Tot en met 6 kinderen is er één RUIG trainer,
bij 7 t/m 12 kinderen gaat er een extra begeleider mee.
Op basis van ervaring adviseren wij om als ouder niet mee te gaan. Dit bevorderd de
zelfstandigheid van de kinderen en komt de groepsdynamiek ten goede. Maar kom
gerust gluren!

Duincafe de Kennemerduinen
Je kan ervoor kiezen om voor of na het programma van RUIG ook nog wat te drinken,
lunchen of een ijsje te nemen bij het Duin café de Kennemerduinen.
Reserveren bij het Duincafé kan via het telefoonnummer 023- 525 68 22. Geef
dan even aan dat je een feestje hebt geboekt bij RUIG.

Annuleren
Reserveringen kunnen uiterlijk 2 weken vóór de datum van het feestje kosteloos
geannuleerd worden. Indien de aanvrager later wilt annuleren zijn de kosten
verschuldigd.
We hebben geen binnen alternatief voor als het slecht weer is. Wat ons betreft
kunnen we altijd naar buiten (met goede regenkleding), maar we snappen ook dat
slecht weer voor een feestje niet prettig is. Daarom kan een boeking wel verzet
worden naar een andere dag.

BESCHIKBAARHEID EN INFORMATIE
Telefoon

+31 (0)6- 18 334 078

Mail

feestjes@RUIG-Haarlem.nl

“Let the adventure begin!”

ruig

