Rondje Staphorst/Rouveen

Staphorst is hip!

Staphorst

Een rondje Staphorst/Rouveen
• Ontvangst: koffie/thee met Rouveens rolletje
Een tocht maken op de fiets, Segway of snorfiets.
(te huur bij café restaurant De Roustap) door het
Rouveense veld van Rouveen en Staphorst.
Onderweg een bezoek aan de folkloristische stoffenwinkel Stegeman en bij Van Der Horst Antiek
in Rouveen.
• Lunch bij De Roustap: heerlijke belegde broodjes
en een soepje naar keuze.

Workshop Staphorst Stipwerk
• Maak je eigen souvenir met de Staphorster stipwerk techniek. Stip je eigen beker, onderbroek
of telefoonhoesje in overleg bespreken we het
voorwerp wat gestipt gaat worden en deze neemt
u mee naar huis.
• Koffie of thee met een koekje.
• Borrelen met heerlijke hapjes van o.a. Rouveense
kaas.

Tijdsduur ongeveer 6 uur, all-in vanaf 57,50 euro p.p., minimaal 15 personen
Workshop Staphorster Stipwerk
• Ontvangst: koffie/thee met Rouveense
krentenwegge.
• Maak je eigen souvenir met de Staphorster
stipwerk techniek. Stip je eigen beker,
onderbroek of telefoonhoesje in overleg
bespreken we het voorwerp wat gestipt gaat
worden en deze neemt u mee naar huis.
• Lunch bij De Roustap: heerlijke belegde broodjes
en een soepje naar keuze.

Workshop Percussie/Djembe i.s.m
MEC Muziekschool
• Ontvangst: koffie/thee met Rouveense
krentenwegge.
• Borrelen in het gezellige café.
• Koud & warm buffet Roustap.

Tijdsduur ongeveer 8 uur, all-in vanaf 75,00 euro p.p., minimaal 15 personen
Informatie te vinden op: www.staphorstiship.nl

Rondje Staphorst/Rouveen

Het Levenslied
• Ontvangst: koffie met cupcake buffet.
• Workshop ‘Eigen levenslied’ maken en opname ervan.
• Met een groep 2/3 liedjes opnemen op een bekende melodie met eigen teksten
uitleg, tekst schrijven op een bekende melodie, inzingen, opnemen, ieder krijgt z’n eigen CD.
• Eten: barbequen of een koud & warm buffet Roustap.
All-in vanaf 45,00 euro p.p., minimaal 10 personen,
Klootschieten
• Ontvangst: koffie/thee met Rouveense appel/kersen koek.
• Klootschieten door het Rouveense Veld met onderweg een pauze voor een hapje en een drankje.
• Borrelen in één van onze zalen.
• Muziekquiz: Raad de tune? Wie zingt dit nummer? Zing een stukje tekst?
Succes verzekerd!!
• Koud & warm buffet.
All-in vanaf 65,00 euro p.p., minimaal 10 personen
Voor meer info even bellen, reserveren telefonisch of per mail
De Roustap
Dedemsvaartweg 35, 7954 PM Rouveen
tel. 0522-291540, e-mail: info@deroustap.nl
www.deroustap.nl

Platform Recreatie en Toerisme Staphorst
In de gemeente Staphorst bestaat een Platform Recreatie en Toerisme. In dit platform zitten vertegenwoordigers vanuit de toeristische en de
horeca- en middenstandssector van Staatsbosbeheer en van het R.B.T. (de VVV-organisatie). De gemeentelijke beleidsambtenaar Recreatie
en Toerisme is secretaris van het platform. Het platform adviseert aan het gemeentebestuur over ontwikkelingen en plannen op het terrein
van recreatie en toerisme. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over het fiets- en wandelnetwerk, toeristische activiteiten en evenementen of
toeristische PR. Daarnaast organiseert het platform ook thema avonden over onderwerpen die vanuit het veld worden aangedragen. Er zijn
in 2011/2012 thema avonden gehouden over toeristische arrangementen, waar een aantal arrangementen uit voortgekomen is. Daar is ook
deze folder uit ontstaan!

