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Voor zowel een actief weekendje weg of 
een heerlijke uitrustvakantie is Recreatiepark 
De Boshoek op de Veluwe de ideale bestemming.

Vakantiepret
  

Groot animatie aanbod

Sinds 2015 
5* ANWB top camping

Luxe faciliteiten

Compleet verblijfs aanbod



Vernieuwing en veelzijdigheid 
op Recreatiepark De Boshoek

Waar vind je nou nog een recreatiepark in Nederland 
dat zowel vernieuwend is en met de tijd mee gaat als 
de veelzijdigheid en betrouwbaarheid biedt waarnaar 
de vakantieganger van nú naar op zoek is?

Juist, midden op de Veluwe; met de hoogste attractiepark 
dichtheid van heel europa. tevens staat de Veluwe al jaren op 
de eerste plaats als het gaat om populariteit bij de binnen-
landse en buitenlandse toerist. Hier bevindt zich, omringd 
door de Staatsbossen: Recreatiepark De Boshoek, waar 
kindvriendelijkheid en persoonlijke service hoog in het 
vaandel staan.

Kindvriendelijk genieten
Heeft u ooit zoveel speelplezier gezien voor uw
kinderen? Meerdere speeltuinen, een interactieve
voetbalmuur, een heerlijk zwembad en zelfs een
kinderboerderij met ponyclub! Wat een keuze en dan ook 
nog eens midden op de Veluwe. U hoeft u hier dus echt geen 
moment te vervelen. en mocht u een dagje helemaal niets 
willen doen terwijl de kinderen zich vermaken, ga dan eens 
een middag lekker samen naar de sauna.

Contact & informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Bel ons gerust, wij staan u 
graag te woord. Ook kunt u terecht op onze social media-kanalen of 
op onze website.

www.facebook.com/deboshoek

www.youtube.com/             De Boshoek www.deboshoek.nl

+31 (0) 342 47 12 97
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Volg ons!

op de bOshOek



Ontdek de Veluwe
Vanaf De Boshoek!

De Veluwe is het grootste aan-
eengesloten natuurgebied van Europa, 

maar heeft daarnaast ook de hoogste 
attractieparkdichtheid van heel Europa. 

Een ideale plek om lekker te recreëren.

Voorthuizen 
uw plek om te recreëren zonder zorgen

Voorthuizen is centraal gelegen en is het begin van de Veluwe. 
Door de centrale ligging is Voorthuizen goed te bereiken vanuit 
alle hoeken van Nederland. Wilt u erop uit dan zijn steden als 
Harderwijk, Apeldoorn en Amersfoort goed te bereiken. Niet 
voor niks komen tienduizenden bezoekers en vakantie-
gangers jaarlijks naar Voorthuizen.

Omgeving

TEKST CHECK



Beleef  het!
De Veluwe is een omgeving waarin 
veel te doen is voor jong en oud. In dit overzicht vindt u de 
bezienswaardigheden en activiteiten in de omgeving van 
Voorthuizen, Garderen, Putten en Apeldoorn.

Waterski Zeumeren
Zeumeren, meer kan je niet beleven!

Op de plas van Recreatiegebied Zeumeren 
in Voorthuizen krijg je de watersport 
zo onder de knie. Op zoek naar meer 
sensatie? Doe dan een rondje met hinder-
nissen of probeer je talenten uit op een 
wakeboard! Wil je gewoon lekker de plas 
verkennen, pak dan een kano of een SUP. 
Ook kun je genieten van een hapje en een 
drankje bij de Beachclub.
       Zeumeren.nl

Schateiland Zeumeren
Grootste overdekte avonturenparadijs

In een volstrekt unieke en sfeervolle 
locatie aan het water vaart SchatEiland 
je terug naar een tijd van zeevaart, 
onbewoonde eilanden, verborgen 
schatten en piraterij. Kinderen tot 12 jaar 
kunnen urenlang spelen en ontdekken, 
klimmen en klauteren, schatgraven met 
de kapitein, goudzoeken, springen en 
glijden en nog veel meer! 
       Zeumeren.nl/schateiland

Maïsdoolhof
Maïs, daar draait het om (Voorthuizen)

In 2017 is het Speelpark & Maïsdoolhof 
Voorthuizen totaal vernieuwd! In de 
nieuwe binnenruimte kan naar harten-
lust gespeeld, geklommen en gebouwd 
worden. Buiten is het ruim opgezette 
speelpark met helikopters, traptrekkers, 
trampolines, het welbekende maïs-
zwembad en nog veel meer. Of maak een 
wandeling door het maïsdoolhof!
      Maisdoolhofvoorthuizen.nl

Golfbaan
Edda Huzid (Voorthuizen)

Edda Huzid biedt naast een uitdagende 18 
holes golfbaan een toplocatie voor al uw 
zakelijke en feestelijke evenementen. De 
uitstekende ligging en prachtige natuur-
lijke omgeving liggen aan de basis van 
het succes. De combinatie van sfeervolle 
zalen en professionele dienstverlening 
met een A-status 18-holes golfbaan is 
alleen in Voorthuizen te vinden.
       Eddahuzid.nl

MonkeyTown 
Speelparadijs in Voorthuizen

Monkey Town Voorthuizen is een indoor 
speelparadijs /speeltuin dat beschikt over 
1000 m2 speelplezier. De kinderen kunnen er 
klimmen, klauteren, door tunnels kruipen, 
glijden van diverse glijbanen, spelen met 
super Lego, ravotten in de ballenbak, 
springen op trampolines en het luchtkussen.  
       Monkeytown.eu/voorthuizen

Oude ambachten en speelgoed 
museum (Barneveld / Terschuur)

Laat je meenemen langs 160 verschillende 
oude ambachten, beroepen en winkel-
tjes. Naar de tijd dat er geen elektriciteit 
was, de meeste arbeid nog met de hand 
werd gedaan en men afhankelijk was van 
familie vrienden en buren. Naast alle oude 
ambachten is er een speelgoedmuseum 
met onder meer ouderwetse spelletjes. 
Je zal ogen te kort komen!
       Ambachtenmuseum.nl

= ook Leuk voor kids!
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Klimbos Garderen
Het uitstapje voor jong en oud! 
Centraal op de Veluwe, midden in de natuur 
vindt u Klimbos Garderen. Door een uniek 
zekersysteem waarbij u continu gezekerd 
bent, is dit het veiligste klimbos van Nederland. 
In Klimbos Garderen vindt u diverse parcoursen, 
waaronder een parcours met uitsluitend tokkels 
en een parcours vol met 
fun onderdelen. 

      Klimbosgarderen.nl

Sauna Drôme Putten
Zo ontspannend kan warmte zijn
Midden in de prachtige natuur van de Veluwe 
ligt Sauna Drôme. Traditionele Finse houten 
sauna’s, omsloten door dennenbomen en 
gelegen aan bosmeren, geven u de authentieke 
Finse beleving. De variatie aan sauna’s en 
baden zijn de ingrediënten om een dag heerlijk 
te ont-stressen, ontspannen en op 
te laden.

       Saunadrome.nl

De Apenheul
Apen en natuur (Apeldoorn)

Een bos vol loslopende apen, dát is Apenheul. 
Tussen het groen loopt meer dan de helft van 
de apen zomaar los tussen de bezoekers. Met 
de handige spottips in het park hoef je er niet 
één te missen. Natuurlijk zijn er ook apen die 
niet loslopen, zoals de gorilla’s en orang-oe-
tans. Ben je klaar met apen spotten? Kom je 
dan uitleven als een aap in het Na-aaphuis.

       Apenheul.nl

Zandsculpturen in Garderen
‘T Veluws Zandsculpturenfestijn
Prachtige beelden en voorstellingen, helemaal 
gemaakt van zand, versieren ieder jaar de 
Beeldentuin in Garderen. Op ‘t Veluws Zand-
sculpturenfestijn kijkt iedereen zijn ogen uit! 
Het maken van een zandsculptuur kost veel tijd 
en inspanning, de kunstenaars zijn al maanden 
voor ‘t Veluws Zandsculpturenfestijn bezig. 
Maar het resultaat is werkelijk schitterend.

      Zandsculpturen.nl

Radio Kootwijk
Natuur & historie (Kootwijk)
Radio Kootwijk is gebouwd rond het zend-
station uit 1918 dat zorgde voor direct contact 
met Nederlands-Indië. De imposante ‘Kathe-
draal’ midden op de heide valt direct op. Het 
gebouw is soms toegankelijk voor publiek, het 
natuurgebied het hele jaar. 

       Hierradiokootwijk.nl/p/
       home-radio-kootwijk

Koningin Julianatoren
Pret voor de kids (Apeldoorn)
De Julianatoren in Apeldoorn is een gezellig, 
veilig en overzichtelijk pretpark. Het pretpark, 
met méér dan 60 te gekke attracties, biedt een 
heerlijk dagje uit aan gezinnen met kinderen 
van 2 tot 12 jaar.

    Julianatoren.nl

Bestel tickets bij 

onze receptie!

TEKST CHECK



  

Jaarlijkse 
evenementen
  Theater op ‘t zand -      
  Kootwijk

  Ballonfiësta - 
Barneveld

  Oud Veluwse Markt -  
  Barneveld

  Zandsculpturenfestijn -   
  Garderen

  Floralia Bloemencorso - 
  Voorthuizen
 
  Molen tot Molen loop -   
  Garderen

   Voorthuizen Straalt -
   Voorthuizen 

   NK Dweilorkesten - 
   Voorthuizen

Voor nog meer informatie 
hierover kijkt u op onze 
website; 
          www.deboshoek.nl
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Dolfinarium
Dichter bij de dieren (Harderwijk) 
In het Dolfinarium leven tuimelaardolfijnen, 
zeeleeuwen, walrussen, zeehonden, bruinvissen 
en duizenden vissen. Als bezoeker leer je deze 
dieren op een leuke, laagdrempelige, maar ook 
inhoudelijke manier écht kennen. Tijdens tien 
spetterende voorstellingen word je verrast en 
ontroerd als je ziet wat ze allemaal kunnen. 
Voor de kleintjes zijn er ook tal aan speeltuinen.

       Dolfinarium.nl

Walibi Holland
Hard gaan! (Biddinghuizen)
Onze thrill rides geven je de kans om je grens 
op te zoeken. Angstaanjagende hoogtes, 
heftige drops en gierende kurkentrekkers 
zetten niet alleen letterlijk je wereld op z’n 
kop, maar brengen je ook dichter bij jezelf. 
We dagen je uit om buiten je comfortzone te 
stappen. Maar ook voor de kleintjes is genoeg 
te beleven!

       Walibi.nl

Burgers Zoo
De grootste van Nederland (Arnhem)
Duik in 8 miljoen liter water, ga op avontuur in 
de overdekte jungle en bewonder de gieren in 
onze woestijn! Beleef 45 hectare dierenpark in 
Burgers’ Zoo! Burgers’ Zoo onderscheidt zich 
van andere dierenparken door zijn ecodisplays, 
waar grootschalig natuurlijke leefomgevingen 
zijn nagebouwd waar de bezoeker samen met 
de natuur en dier onderdeel van uitmaakt.

       Burgerszoo.nl

Nationale Park De Hoge Veluwe
De groene schatkamer van Nederland 
(Otterlo)
Uniek in de wereld, door de combinatie van 
natuur en kunst. De plek om rust te ervaren, 
bijzondere landschappen en wilde dieren te 
zien, maar ook deel te nemen aan ge-
organiseerde activiteiten als excursies,
rondleidingen, workshops en evenementen.
Zie hier ook het Krüller-Müller Museum.

    Hogeveluwe.nl

Paleis Het Loo
Nationaal Museum (Apeldoorn)
In 1984 opent Paleis Het Loo, ook wel bekend 
onder de naam Stichting Paleis Het Loo 
Nationaal Museum, haar deuren voor publiek. 
Vanaf dat moment geeft het nationaal museum 
een beeld van de historische band tussen het 
Huis van Oranje-Nassau en de Nederlanden.

       paleishetloo.nl

Openluchtmuseum
Reis door de tijd in Arnhem
Gaan je kinderen ‘aan het werk’ op het kinde-
rerf of toch liever spelen op het mooie Zaanse 
plein? Worden het poffertjes met poedersuiker, 
stevige huisgemaakte soep, of toch die verse 
krentenbol van de bakker? En hoe reizen we 
vandaag? Pak de historische tram of wandel 
door de tijd.

    openluchtmuseum.nl

TEKST CHECK

Ontdek
De Veluwe!



Vakantiecoach
“Dat is apart… Er is niets geregeld voor juist 
datgene waarvoor de vakantieganger op 
vakantie gaat!” De gast wil: positief verrast 
worden, uitgerust thuiskomen en alle 
zorgen aan de kant zetten. Maar hoe zorg je 
daar, als vakantiepark, voor?

onze coach trudy beantwoordt al uw vragen 
over vakantievieren en zij helpt u actief met het 
oplossen van eventuele problemen die u ervaart. 
Zodat uw vakantie vrij baan heeft om u de welver-
diende rust en ontspanning te geven. Laat u 
verrassen door de benadering van onze vakantie-
coach en proef de positieve sfeer op de Boshoek. 
trudy is te vinden in haar eigen buitenreceptie. U 
ontvangt een leuke attentie van de vakantiecoach 
wat geheel in het teken staat van plezier, ontspan-
ning en verbinding met de omgeving, uw gezin en 
de vakantie.  Ze staat altijd open voor een gesprek 
en feedback. 

De vakantiecoach is er voor u! 

vakantiecoach

Modern gastheerschap…
                                   …en vakantiebeleving

Vergeet niet te genieten, 

de  is hier!

Onze Trudy en Jan Maarten met 
Rick Otter – Algemeen Directeur 
Recreatiepark De Boshoek 
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wat hier

Safaritent 4 t/m 6 personen

Proef de sfeer van SAFARI
En ervaar de luxe. Kamperen

met een badkamer en een vaatwasser!
TEKST CHECK

Al vanaf €..,..



Accommodaties
De Boshoek, ons recreatiepark op de Veluwe, 
is werkelijk van alle gemakken voorzien. U kunt met de 
hele familie of uw vriendengroep uw vakantie in Neder-
land op de Veluwe doorbrengen. Wij bieden namelijk 
bungalows van 2 personen tot groepsaccommodaties 
tot wel 24 personen aan! 

ons zeer ruime aanbod aan accommodaties!

12



Voor het boeken van een bungalow zit u 
bij De Boshoek goed. Dit bungalowpark op 
de Veluwe beschikt over een groot aantal 
ruime, comfortabele huisjes. 

een kindvriendelijke camping op de 
Veluwe. Gelegen in Voorthuizen; privé 
sanitair mogelijk. Camping De Boshoek is 
voor het hele gezin!

om een lodge te huren, zit u bij De 
Boshoek goed. onze chalets maken hun 
naam waar en zijn een goede start van uw 
Veluwe-ervaring. 

Met de hele familie of vriendengroep een 
groepsaccommodatie huren op de Veluwe? 
Boek een groepsaccommodatie tot wel 24 
personen bij De Boshoek!

Wilt u een fijn hotel op de Veluwe 
boeken? Dan is De Boshoek iets voor u! 
Door de centrale ligging zijn alle 
faciliteiten goed bereikbaar.

Glamping op de Veluwe! Verblijf in een van de 
Safaritenten.Luxe, glamour en camping in één! 
Luxe kamperen in jouw eigen Safaritent of 
trekkershut tussen de andere kampeerders. 
Gegarandeerd een bijzondere ervaring op de 
Veluwe voor jong en oud!

Tot 16 personen

Tot 12 personen

Tot 6 personen

Tot 24 personen

Tot 4 personen

Tot 8 personen
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Bungalows

Kamperen

Chalets

Groepsaccommodaties

Hotels

Glamping



Bungalows
Voor het boeken van een bungalow zit u bij De Boshoek goed. Dit 
bungalowpark op de Veluwe in Gelderland beschikt over een groot 
aantal ruime, comfortabele vakantiehuizen.

U viert vakantie met een groep vrienden, collega’s of 
familie en bent op zoek naar een 8-persoons groeps-
accommodatie. in nederland komt u dan al snel uit 
bij Recreatiepark De Boshoek. Bij De Boshoek op 
de Veluwe kunt u een 8-persoons huisje huren dat 
voorzien is van alle gemakken.

Tot 8 personen

Wie besluit een 6-persoons huisje te huren, kan rekenen 
op compleet gemak. De bungalow is standaard voorzien van 
een gezellige woonkamer met een LCD tv. Zelf maaltijden 
bereiden kan in de moderne keuken, die voorzien is van 
een vaatwasser, combi-magnetron, koffiezetapparaat en 
koel-vriescombinatie. Daarnaast vindt u in de 6-persoons 
bungalow een badkamer met douche, wastafel en toilet én 
drie slaapkamers.

Gaat u graag een weekje of een weekendje weg met 
uw gezin, bij voorkeur in nederland? op Recreatiepark 
de Boshoek op de Veluwe kan iedereen een huisje 
huren! Deze bungalows zijn geschikt voor 4 personen. 
in een van de speeltuinen kunnen uw kinderen zich 
uitstekend vermaken.

Met zijn 2’en een luxe huisje huren. Sfeervolle 
2-persoons bungalow voorzien van badkamer met 
douche, toilet en wastafel, compleet ingerichte 
kitchenette en flatscreen tv.

Tot 6 personen

Tot 4 personen

Tot 2 personen

14 accommodaties / Bungalows

TEKST CHECK

Wilbrink

Zeumeren

Heuveltjes

2 persoons studio

Meest
gebOekt

 geboekt
Meest

 geboekt
Meest



onze 16-persoons luxe bungalow heeft 8 slaap-
kamers, 2 badkamers met douche in bad, 2 aparte 
toiletten, 2 keukens met complete inventaris en 2 
zitgedeeltes met LCD televisie. in onze 16-persoons 
bungalow is genoeg ruimte voor iedereen om te 
genieten van een prachtige tijd op de Veluwe! 

op vakantie met een grotere groep mensen? Dat 
kan een uitdaging zijn. Maar niet bij Recreatiepark 
De Boshoek. Wij bieden een standaard 10-per-
soons huisje op de Veluwe met 5 slaapkamers, 2 
badkamers, 2 keukens met vaatwasser en 2 
zitgedeeltes met LCD televisie.

Tot 16 personen

Tot 10 personen

10 persoons bungalow Bunckman

15

Voorde

Bunckman

Vakantie vieren met een grote groep is gezellig. Het is 
zelfs extra gezellig als iedereen aan het einde van de 
dag weer naar hetzelfde huis terug keert. in onze 14 
persoons bungalow op de Veluwe is het mogelijk!

Tot 14 personenGanzebeek



Groepsaccommodaties
Op Recreatiepark De Boshoek vindt u diverse groepsaccommodaties, 
van standaard tot luxe! In de Wellness Villa heeft u een eigen jacuzzi, 
buitenzwembad en sauna. In de Groepsboerderij heeft u zelfs eigen 
kippen! Ieder vakantiehuis wat u bij ons kan huren op de Veluwe heeft 
zijn eigen karakter.

Met een grote groep mensen op vakantie gaan is per 
definitie gezellig, maar wat als al die mensen ook 
kunnen verblijven in één comfortabele 18-persoons 
groepsaccommodatie op de Veluwe? Recreatiepark 
De Boshoek biedt die mogelijkheid. 

Bent u op zoek naar een luxe 20 persoons huisje 
om te huren op de Veluwe? Dan hebben wij voor u 
een prachtige groepsboerderij met 8 slaapkamers, 
3 badkamers met douche of bad, 4 aparte toiletten, 
2 zitgedeeltes en een grote woonkeuken. Ruimte 
genoeg om volop te genieten van uw vrije tijd!

een mooie, ruime villa waar u met 24 personen kunt 
verblijven. Veel ruimte met grasveld om de villa zorgt 
ervoor dat het uitermate geschikt is voor kinderen. 
Comfort en gezelligheid is gecombineerd wat zorgt 
voor een fijne vakantieplek.

Tot 24 personen

Tot 20 personen

Tot 18 personen

16 accomodaties / Groepen

TEKST CHECK

Wellnessvilla

Groepsboerderij

Groepsvilla

+ wellness beschikbaar



Chalets

De Woodlounge is in één zin te noemen: een luxe 
hedendaags recreatiechalet waar u en uw gast in alle 
comfort genieten van een heerlijk verblijf 

op de Veluwe.

een ultiem uitje op de Veluwe in één van onze 
prachtige Veluwelodges. in de Veluwelodge, een cha-
let voor 4 of 6 personen in de stijl van de 
Veluwe, geniet u optimaal van de Veluwe.

De Veluwelounge, ons luxe chalet!  als u de Veluwe-
lounge in de verte ziet staan, met zijn hoge puntdak 
en sfeervolle veranda, krijgt u gegarandeerd al direct 
een vakantiegevoel. Dit prachtige luxe chalet met zijn 
ruime oppervlakte doet haast Scandinavisch aan en 
zorgt voor een heerlijk verblijf. 

Om een chalet te huren, zit u bij De Boshoek goed. 
Onze chalets maken hun naam waar en zijn een 
goede start van uw Veluwe ervaring. 
Op ons recreatiepark kunt u een groot aantal 
luxe lounges en lodges huren waardoor het u aan 
niets ontbreekt.

4, 6 of 8 persoons

Tot 4 personen

Tot 6 personen

ook beschikbaar met Wellness

ook beschikbaar met Wellness

17Chalets / accomodaties

TEKST CHECK

Veluwelounge

Veluwelodge

Woodlounge



"Glamping" 
op de Veluwe in nederland 

een bijzondere belevenis

Safaritent 6-persoons luxe

Luxe badkamer     Eigen sanitair     Luxe kamperen op kampeerveld



  Glamping
Voor het echte glamping gevoel komt u bij de Boshoek op de 
Veluwe. De term is een samensmelting van de termen “glamour” en 
“camping”. Deze vorm van luxe kamperen is al een tijdje zeer populair 
in Nederland. De safaritenten van De Boshoek garanderen een bijzon-
dere glamping-ervaring voor jong en oud!

Luxe kamperen in uw eigen Safarilodge tussen de 
andere kampeerders op de camping van Recreatiepark 
De Boshoek. Comfortabele ingerichte tent voorzien van 
veel luxe en een enorm grote luifel. U heeft zelfs uw 
eigen badkamer!

een overnachting in de 6-persoons luxe safaritent 
is een mooie belevenis die u niet mag missen. in 
luxe kamperen met een dosis comfort geeft glans 
aan uw verblijf op de Veluwe. Ziet u zichzelf al 
relaxen terwijl uw buren druk in de weer zijn om de 
tent op en af te breken?

Wilt u iets bijzonders? Dan is een trekkershut op de 
Veluwe (Voortse Huisje) net iets voor u. een Voortse 
Huisje is geschikt voor 6 personen. Uw eigen 
trekkershut tussen alle kampeerders, 
dat is pas luxe kamperen! 

TEKST CHECK

Trekkershut

Safaritent Luxe

Safaritent

19Glamping / accomodaties

4 tot 6 personen

4 tot 6 personen

6 personen



Faciliteiten

Animatieteam

Ponyclub

Kinderboerderij

Receptie

Sport en spel

Eten & drinken

Service

Wellness

Zwembaden

Vakantiecoach

Supermarkt

Sanitair

De Boshoek biedt alles wat de vakantieganger van 
nu nodig heeft om optimaal van de vakantie te kunnen 
genieten. Zo beschikken wij over tal van luxueuze en 
kwalitatief hoogwaardige faciliteiten. Van een uitgedacht 
animatieprogramma (voor alle leeftijden) tot 
verschillende wellnessvoorzieningen.

Service
Fietsverhuur, linnen-
verhuur, draadloos 
internet en een self-
service wasserette.....

ook bent u van harte 
welkom op onze receptie 
om u te laten informeren 
over de mogelijkheden 
tijdens uw verblijf. 

Wij helpen u graag!

Supermarkt

Heerlijk verse broodjes 
en versgeperst sinaas-
appelsap. Voor de 
dagelijkse boodschapjes, 
kampeerbenodigdheden 
en allerlei speelgoed 
kunt u hier prima terecht.  

Ontbijtservice (€9,95 p.p.)

Vol energie de dag 
beginnen. Daarvoor is 
een goed ontbijt belang-
rijk. Wanneer u gebruik 
maakt van de ontbijtser-
vice krijgt u op het ge-
wenste tijdstip uw ontbijt 
bij uw verblijf bezorgd.



Zwembad
Binnenbad

Met kleuterbad, kleine 
glijbaan, sauna en turks 
stoombad

Verwarmd buitenbad 

Met kleuterbad, wildwater-
kreek, waterval, borrel-
bank, massagejets en een 
Jungle spartelbad

wellness
Sauna

Grenzend aan het overdekte 
zwembad vindt u een sauna en 
turks stoombad

Zonnestudio

om even heerlijk te 
ontspannen en bij te kleuren. 
‘tintje costa del Voorthuizen’

Kapsalon en nagelstudio 
‘Just Beauty’

beestenboel
Kinderboerderij 

Geitjes, pony’s, konijnen, cavia’s, 
kippen en varkentjes: de kinder-
boerderij is compleet!

Ponyclub De Boshoek

Dankzij de prachtige Veluwe 
is het mogelijk om vanaf De 
Boshoek een buitenrit te maken 
in het mooie bosrijke gebied

   tafeltennistafels

   Jeu de boulesbaan

   Midgetgolfbaan

   tafelvoetbal

   Voetbalveld

   Smashcourt tennisbaan

   interactieve voetbalmuur Sutu

   interactief geluidsspel Sona

   panna kooi 

   Streetcourt: Basketbal, voet-
bal, hockey; alles behoort tot de 
mogelijkheden!

eten en drinken
   Culinair genieten in 
restaurant proef!
 
   Heerlijke plategerechten bij 
Western plaza

   Snackbar met diverse  
meeneemmaaltijden en pizza’s

   Sportbar/café Cheers; een 
en al sportiviteit en 
gezelligheid

   Bowlingcentrum

Sport en spel
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Keessie en willie

  

op de website van De Boshoek hebben keessie 
en Willie ook een eigen pagina! Hier vind je nog 
meer informatie en leuke kleurplaten! plus 
keessie’s experimomentjes en super-de-puper 
leuke knutsels! neem snel een kijkje! >

deboshoek.nl/keessieenwillie



Even voorstellen
keessie & Willie zijn de mascottes van Recreatiepark 
De Boshoek. onze mascottes krijgen steeds meer 
naamsbekendheid. De Youtube-serie van 2016 is goed 
bekeken. ook zijn hun avonturen en MiniDisco-dansjes 
te bekijken op tV in onze accommodaties: op het keessie 
& Willie kanaal. 

om onze kring met fans te vergroten hebben keessie 
& Willie vanaf heden ook een eigen Facebook-pagina! 
Hierop gaan ze vloggen, leuke foto’s plaatsen en kleine 
activiteiten delen om thuis te doen. Dus mis niets en 
word snel vriendjes op Facebook!

Keessie en Willie

Mocht het te ver voor de kids zijn om naar de 
brievenbus bij keessie’s huisje te lopen? Geen 
probleem! De kinderen kunnen nu ook mailen naar 
keessieenwillie@deboshoek.nl, uiteraard krijgen ze 
altijd een berichtje terug van keessie of Willie.

deboshoek.nl/keessieenwillie

TEKST CHECK

deboshoek.nl/geschiedenis

25Keessie & Willie / Faciliteiten

Ik heet:  Keessie 

Zo zie ik er uit:  

         
Zo oud ben ik:  Dat weet ik eigenlijk niet meer, ik 

ben hier 50 jaar geleden komen wonen. Toen ben 

ik betoverd door het Ping Poef Boek en heb ik 

het eeuwige leven gekregen.  

Hier woon ik:  In K eessie’s huisje tegenover 

Western Plaza 

Mijn leukste vriend is:  Kokki van Western Plaza 

Mijn liefste vriendinnetje is:  Willie 

Dit is mijn lievelingskleur: Blauw  

Het lekkerste eten vind ik:  Patat met frietjes en 

pannenkoeken 

Het liefste dier is: Een aap 

Mijn favoriete sport is: Bowlen 

De leukste dingen om te doen vind ik: 

Spelletjes, verhalen vertellen en grapjes u ithalen 

Ik houd van: Eten en spelletjes spelen 

Ik houd niet van: Verliezen, maar ik win 

toch altijd.!

Later word ik: Een superheld  

Dit is mijn handtekening:

Ik heet:Willie 
Zo zie ik er uit:  

         
Zo oud ben ik: Dat weet ik eigenlijk niet meer, ik ben hier 50 jaar geleden komen wonen. Toen ben ik betoverd door het Ping Poef Boek en heb ik het eeuwige leven gekregen.  

Hier woon ik:  In een van de hotelkamers 
Mijn leukste vriend is: Keessie! 
Mijn liefste vriendinnetje is:  De mevrouw van de receptie  

Dit is mijn lievelingskleur: Roze
Het lekkerste eten vind ik: Italiaans eten zoals pizza en spaghetti 

Het liefste dier is: Een pony 
Mijn favoriete sport is: Paardrijden en tennissen  
De leukste dingen om te doen vind ik:  Lezen en schoonmaken

Ik houd van: Gezelligheid en opruimen 
Ik houd niet van: Rommel
Later word ik: Een boekenschrijfster 
Dit is mijn handtekening:



Kids & fun
De Boshoek biedt een hoop activiteiten voor de kids. Zo 
is er een professioneel animatieteam aanwezig om de 
kinderen te entertainen. Uw kinderen zijn in goede 
handen en u kunt genieten van uw welverdiende rust.

 
We hebben een kidsClub voor kinderen van 3 tot 10 jaar. een 
dansje, een liedje, het is een vrolijke boel met keessie en z’n 
vriendinnetje Willie. Lekker knutselen, een spelletje, theater 
binnen of buiten… hier gebeurt echt van alles! 

echte dierenliefhebbers kunnen hun lol op. elke dag eventjes 
knuffelen met de konijnen, helpen met voeren van de pony’s en 
eitjes rapen bij de kippen. als je tussendoor even wil uitrazen, 
klimmen of klauteren kun je je helemaal uitleven in de klauter-
hoeve! een waar kinderparadijs vlak naast de kinderboerderij.

Vanaf 5 jaar kunnen ruiters en amazones deelnemen aan de 
lessen en bosritten bij De Boshoek.

ook kunt u een leuk en betaalbaar kinderfeestje vieren bij 
De Boshoek. U bent van harte welkom op onze bowlingbaan, 
midgetgolfbaan of in Western plaza voor bijvoorbeeld een 
pizza party!

Stuur een kaartjeVerstuur een zelf ingekleurde 

kaart naar jouw papa, mama, oma, 

opa, nichtje,   broer, zus, vriendje 
of vriendinnetje... 
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Stuur een kaartje!

Foto jacht

Keessie en Willie

facebook.com/KeessieEnWillie

Foto jacht
Er zijn zoveel leuke dingen te vinden op 

De Boshoek. Keessie en Willie hebben voor jou foto’s gemaakt van dingen die te vinden zijn op het park.
Vind jij ze allemaal? Ga snel op pad, vind de afbeelding op de foto, kruis het vakje aan en lees de leuke weetjes.Zo leer je op een leuke manier het park van Keessie en Willie kennen.

Kids-check-in receptie

Willie’s weetje!
Binnen bij de receptie staan 2 trappen tegen de balie die speciaal voor kinderen gemaakt zijn om in te checken tijdens de vakantie. Wist je dat? Als je bovenop de trappen staat, je door de hele receptie kunt kijken? 

Sutumuur

KEESSIe’s weetje!
Bij het sportveld staat de Sutumuur. Dit is een muur met verschillende voetbalspelletjes.

Wist je dat? Fox Sport in 2016 de Sutumuur heeft gebruik in diverse uitzendingen en dat bekende Nederlanders als Dennis van der Geest, Glenn Helder en Piet Paulusma een topscore hebben proberen te schieten? 

Schommel klauterhoeve

KEESSIe’s weetje!
Als je goed om je heen kijkt in de grote speeltuin op de camping zie je tussen alle speeltoestellen ook een hele grote ronde schommel staan. 

Wist je dat? Er ooit eens iemand met 100 kilometer per uur in geschommeld heeft? Vet hard!

ponyclub

Willie’s weetje!
De liefste knuffelpony’s die er bestaan, staan op de Ponyclub.

Wist je dat? Elke pony haar/zijn eigen naam heeft: Vando, Puncky, Joe, Jack, Heidi, Zorro, Escape en Flower.

Knutselen

Keessie en Willie
facebook.com/deboshoek

-  30 snoepjes, setjes van 2

-  30 drinkbekertjes

Wat heb je nodig?

Stap voor stap

Leg onder elk bekertje 

een snoepje

Nu kan het spel
beginnen

Zoek twee de
zelfde snoepjes

Wie de meeste zelfde 

snoepjes heeft 

gevonden wint!!

tadaa!

Memory
Maak je eigen spelletje, 

speel, vind de meeste 

snoepjes en win!

02

03 04

01
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Keessie’s Speeltoestel 
bij Restaurant Proef!

  

Wij, Keessie en Willie, hebben ons eigen speel-
toestel bij Restaurant proef! kom ook gauw een keer 
kijken en ontdek hoevaak keessie verstopt is in dit 
Veluwse speeltoestel!



Kidsclub (3 - 10 jaar)

een dansje, een liedje: het is een vrolijke 
boel met keessie en z’n vriendinnetje Willie.
Lekker knutselen, een spelletje, theater 
binnen of buiten… Hier gebeurt echt van alles!

alle kinderen van het kampeerpark worden 
opgehaald met keesie’s Mobiel, dus let goed 
op als je hem aan ziet komen.

Sportactiviteiten (10+) 

Speciaal voor jullie is er de ‘Sport topper’ met 
stoere bal- en andere spelen, dus zorg dat je 
erbij bent. Wel of geen ‘Sport topper’ aan-
wezig - je mag altijd gebruik maken van onze 
gave sportfaciliteiten.

Jeugdcorner (14+ tieners)

Voor onze ‘oudere’ jeugd hebben wij een
geweldige, supercoole zolder! Met een
mini-bios, air-hockey, poolbiljart en diverse
games. Helemaal gratis, maar alleen als
onze tiener topper er is. kijk hiervoor in het
programmaboekje.

Heb je zelf leuke ideeën? overleg met de 
topper! en wie weet wat er allemaal
mogelijk is...

tijdens de schoolvakanties en in de weekenden (mei t/m 
september) staat ons animatieteam klaar voor uw kinde-
ren. Deze professionele entertainers zijn speciaal opgeleid 
om uw kinderen een aantal onvergetelijke uren te bezor-
gen. Uw kinderen zijn in goede handen en u kunt genieten 
van een welverdiende rust.

animatie

ook hebben we een geweldig Schatertheater op het midden 
van ons park. Daar beleven onze olijke vriend keessie en 
slimme vriendinnetje Willie geweldige avonturen. Uiteraard 
kunnen keessie en Willie ook goed dansen, dus de liedjes 
van de Mini disco komen vaak genoeg voorbij. alle kinderen 
van het park worden opgehaald voor keessie en Willie’s 
Schatertheater of Mini Disco met De keessie Mobiel. 
Verzamel je bij de keessie haltes en kom mee.

schatertheater

tijdens het hoogseizoen (7 juli t/m eind augustus) zijn er 
voor tieners een teenage- en een sportentertainer aan-
wezig. Zij zullen samen met de tieners een passende invul-
ling geven aan activiteiten voor de tien plussers.

Minimaal vijf dagen per week is het jeugdhonk geopend voor 
12+. Hier kan een filmpje gekeken worden in de mini-bio-
scoop, games gespeeld worden zoals airhockey en poolbil-
jart of gewoon lekker chillen.

speciaal tienerprogramma

28 Faciliteiten / Kids
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terwijl u heerlijk verblijft op De Boshoek kan uw kind 
een zwemdiploma halen en beter gewend raken met 
water in ons binnenzwembad in samenwerking met 
Happy Swim. Speels en leuk voor de kinderen, bege-
leidt door goede en ervaren instructeurs van Happy 
Swim. na uw vakantie kunt u weer met een uitgerust 
en ontspannen gevoel naar huis en heeft uw kind een 
a of B & C diploma op zak.

zwemmen

speeltuinen
een recreatiepark kan natuurlijk niet zonder 
mooie speeltuinen. ook De Boshoek heeft er 
veel, zoals “De klauterhoeve”, een waar speel-
paradijs. De toren van 7,5 meter hoog, waarvan 
de kinderen naar beneden kunnen glijden, is 
een avontuur op zich. Diverse lager gelegen 
glijbanen en klautergelegenheden zorgen voor 
speelplezier voor de allerkleinsten.

29

Op De Klauterhoeve



Rijlessen | Buitenritten | Huifkar | Wandelpony’s
PONYCLUB

P O N Y C L U B

Wanneer kom 
jij rijden?

Bel  0342-471297 
of    06-10260733 

Reserveer je les!



Vanaf 5 jaar kunnen ruiters en amazones 
deelnemen aan de lessen en bosritten bij 
De Boshoek. Eerst de pony poetsen en 
opzadelen waarna je deelneemt aan
de ponyles.

De Veluwe is een prachtige omgeving voor 
een bosrit. Vanaf jouw paard/pony kun je 
de omgeving echt beleven!

Ponyclub 

op de ponyclub van de Boshoek vindt 
u vriendelijke en goedverzorgde pony’s 
die aan kinderen gewend zijn. De lessen 
worden verzorgd door Samantha van 
abswoude. Ze is een fanatieke paardrijdster 
met alle diploma’s om op verantwoorde en 
vertrouwde wijze les te geven.

Privélessen 

privélessen zijn voor een iedereen die wat 
gerichter en met wat meer persoonlijke 
aandacht op het paardrijden in willen gaan. 
Speciaal voor mensen die graag aan één 
of meerdere oefeningen willen werken, 
vertrouwder met het paard om wilen gaan, 
of gewoon wat gerichter dressuur willen 
leren rijden. privélessen gaan op afspraak 
en kunnen op vrijwel alle dagen ingepland 
worden.

Buitenritten

Dankzij de prachtige locatie aan de rand 
van de Veluwe is het mogelijk om een 
buitenrit te maken in dit mooie, bosrijke ge-
bied. tijdens uw rit kunt u genieten van de 
natuur om u heen, waarbij u zomaar oog in 
oog kunt komen te staan met bijvoorbeeld 
een wild zwijn of een ree. Voordat u met 
een buitenrit begint krijgt u van ons een 
korte instructieles zodat de instructeur kan 
zien of het verantwoord is dat u een bosrit 
gaat maken (rijervaring is verplicht).

Ponyclub
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TEKST CHECK



Proef!  De Veluwe



Sfeervol en betaalbaar uit eten bij Proef! 
De menukaart biedt gerechten met pure en verse 
streekproducten. Voor kleine gezelschappen tot 
grote groepen zijn er diverse vergader- en eventmo-
gelijkheden. Uw etentje of event wordt met zorg en 
aandacht georganiseerd tot in de puntjes.

DE SMAAK VAN AANDACHT... DAT PROEf! JE! 

Ontbijt | Diner | High Tea | Arrangementen |  Vergaderen | Leuke kookworkshops

facebook.com/ProefVoorthuizen

Kijk voor meer informatie op www.proefvoorthuizen.nl
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U voelt zich direct thuis bij Western plaza, waar u terecht 
kunt voor een heerlijke en betaalbare lunch, diner, 
tafelgrill- of barbecue-arrangement. Voor grote groepen 
(vanaf 15 personen) is een buffet naar keuze ook een 
mogelijkheid. Gezelligheid staat bij ons centraal en de 
vriendelijke bediening zal ervoor zorgen dat het u aan 
niets ontbreekt. ook aan de kinderen is gedacht: ieder 
kind krijgt van ons een kleurplaat mét kleurtjes om zich 
voor en na het diner mee te vermaken. Verder staat er 
een leuke speelhoek voor ze klaar.

Bowlingbaan, Activiteiten, 

Arrangementen, Sportbar 

& Snackbar

Eetcafé Western Plaza
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Bedrock 
Bowling

Bedrock Bowling

aan de sfeer zal het niet liggen bij Bedrock Bowling! 
Het lijkt net of u terug gaat naar het stenen tijdperk in 
de grotachtige omgeving van Bedrock Bowling. Ga met 
elkaar de strijd aan op de interactieve bowlingbanen. 
er zijn diverse spellen beschikbaar die u zelf kunt 
kiezen op het touchscreen. Bestel hiermee ook 
eenvoudig uw drankje vanaf de bowlingbaan. Zo mist 
u geen moment van het spannende spel en kunt u de 
maximale fun factor eruit halen!

onze bowlingbanen zijn in december 2016 vernieuwd 
met een interactief systeem waarmee u diverse 
bowlingspellen kunt kiezen, uw drankje kunt bestellen 
vanaf de bowlingbaan en zelfs uw score kunt delen 
op Facebook!

Reserveert u een bowlingarrangement tegelijk met 
uw reservering van uw verblijf op de Boshoek dan 
bent u verzekerd van beschikbaarheid en profiteert 
u van aantrekkelijke aanbiedingen. 

Op onze nieuwe interactieve 

bowlingbanen kun je diverse 

spellen spelen, je drankjes 

bestellen en realtime je 

score delen op Facebook!

Nieuw!

facebook.com/
boshoekwesternplaza
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Sportcafé Cheers

LiVe-uitzendingen van FoX Sports 
worden uitgezonden in ons Sportcafé 
Cheers. Sportieve gezelligheid 
gecombineerd met speciale bieren en 
bijpassende gerechten.

Snackbar

Voor een lekker frietje, heerlijke snack 
of verkoelend ijsje;  in onze 

snackbar vindt u het allemaal.



De leukste en STOERSTE 

activiteiten op de Velu
we!
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Bekijk ook eens onze activiteiten & arrangementen brochure!

bOek nu!
op onze website; www.deboshoek.nl/activiteiten 

of bel 
0342 47 12 97



Activiteiten
Wie zegt dat je voor een vakantie met veel actie in het 
buitenland moet zijn? Een actieve vakantie in Nederland 
boeken is ook heel eenvoudig; boek bij Recreatiepark De 
Boshoek. Op Recreatiepark De Boshoek is altijd iets te 
beleven, voor jong én voor oud. Geniet van een actief week-
endje weg in een bungalow voor 2 tot 20 personen. Samen, 
of met vrienden of familie.

Boeren buitenspelen: 
genieten van het boeren leven met een knipoog!

Vanaf € 21,00 | tot 13 personen

op verkenning met een stoere buggy. 

Vanaf € 21,00 | tot 13 personen

Gezellig met z’n allen bowlen. interactief en vernieuwend!

Vanaf € 21,00 | tot 13 personen

Helemaal Hollands dinerspel

Vanaf € 39,95 | tot 8 personen
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Boeren buitenspelen Buggy rijden

Bowlen Helemaal Hollands



Steppen wordt nog leuker als het gaat om een GpS 
tocht over de Veluwe. 

Vanaf € 6,50 | tot 4 personen

Huifkartocht over de Veluwe uniek genieten

Vanaf € 15,00 | tot 25 personen

Wat is er nou gezelliger dan samen een gerecht 
bereiden onder het genot van een heerlijk drankje 
en daarna kunnen genieten van je eigen gerecht!

Vanaf € 29,95 | tot 24 personen
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Ga terug in de tijd met deze oudhollandse 
tafelspelen.

Vanaf € 10,00 | tot 6 personen

Stijlvol vergaderen met een klein gezelschap of een 
grote groep.

Vanaf € 17,50 | tot 50 personen

Zaal huren in Voorthuizen

Vanaf € 10,00 | tot 130 personen

GPS tocht Huifkar tocht

Kookworkshops Oud Hollandse spelen

Vergaderen Zaal huren



Kookworkshop High Tea
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Ook een kookworkshop 
volgen met jouw vrienden, 
je familie of collega’s?
Boek nu dit te gekke uitje!
deboshoek.nl/activiteiten/kookworkshops



Kinderfeestjes
Compleet en betaalbaar kinderfeestje op de Veluwe...

Kookworkshop High Tea

Bedrock Bowling + friet & snack

€ 9,50 per kind

Ga aan de slag met heel wat lekkers om jouw 
snoephuisje te maken. 

€ 9,75 per kind

pizza party + bakschort

€ 10,50 per kind

Meer informatie vindt u op: 

www.deboshoek.nl/activiteiten/kinderfeestjes
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Crazy Quad Festijn

€ 23,00 per kind

pimp mijn pony

€ 14,00 per kind

Bowlen Pony rijden

Quad rijden Snoephuisje

Pizza Party



Colofon
Copyright: Recreatiepark De Boshoek 2017

alle rechten voorbehouden. De uitgever is niet aansprakelijk voor 
schade die mogelijk het gevolg zou kunnen zijn van 
verkeerde gegevens.

tekst en prijswijzigingen onder voorbehoud.
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www.deboshoek.nlBOEK ONLINE!

Beleef 
de Veluwe!



Recreatiepark De Boshoek

      +31 (0) 342 47 12 97
      info@deboshoek.nl

       Harremaatweg 34
       3781 NJ Voorthuizen


