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Eindelijk, we staan aan de vooravond van een nieuw seizoen; 

een frisse start! Zoals het nu lijkt kunnen we redelijk normaal 

opstarten zij het met wat beperkingen voor het zwembad, 

konijnenhol en horeca. Net als u verlangen wij weer naar reuring 

op ons park, lekker buiten bezig zijn en genieten van de natuur. 

Ondanks dat alles gesloten was hebben we niet stilgezeten 

de afgelopen periode. Onze medewerkers die normaliter in 

het zwembad, horeca, fitness of beautysalon staan zijn aan de 

slag gegaan op andere afdelingen. Zo werd er blad geblazen, 

terrassen schoongemaakt, getuinierd, geschilderd, werden de 

daken van de accommodaties schoongemaakt, sprongen ze bij 

op de receptie en ga zo maar door. Iedereen heeft zijn beste 

beentje voorgezet en samen hebben we er toch een leuke 

winter van weten te maken. Er is dan ook veel gebeurd en dat 

zal u vast niet ontgaan. Inspelende op de trend hebben wij 13 

units geplaatst met daarin 2 privé-badkamers. Wij hadden deze 

voorziening al in onze sanitairgebouwen Bibi en Beerza maar nu 

dus ook bij de kampeerplaats. Een trend die er al een aantal jaren 

is en nu met corona definitief doorzet. Eén van onze vaste gasten 

van de herfstvakantie kwam met dit ontwerp en dat sprak ons 

aan. Op moment van schrijven worden ze geplaatst, maar ze zien 

er erg mooi uit en ik denk dat het een succes gaat worden. We 

willen met deze cabines ook kijken of we het winterkamperen 

weer onder de aandacht kunnen brengen.

Straatwerk 
De komende jaren gaan we al het straatwerk op het park 

aanpakken en daar is afgelopen winter een start mee gemaakt. 

De firma Dunnewind uit Ommen heeft al het straatwerk op de 

velden ‘zon’ en ‘kano’ eruit gehaald, wat extra zand eronder 

zodat de straat er wat hoger in komt te liggen en banden 

langs de randen zodat de straat er strakker in blijft liggen. Ik 

kan daar gelukkig nog steeds blij van worden wanneer ik er 

dan weer overheen loop en fiets. Dus; het ziet er keurig uit en 

dit gaan we de stapsgewijs op het hele park doortrekken. De 

mannen van de technische dienst zijn ook druk geweest met 

het Giga Konijnenveld. Het is allemaal hout in het water dus 

dat vergt onderhoud. Ook hebben we geïnvesteerd in nieuwe 

handpompen van een goede kwaliteit en wordt de speelvijver  

nu weer goed op niveau gehouden.
Gerrit-Jan Hagedoorn

Op z’n
Hagedoorns

We zijn er klaar voor, we hebben weer 
zin om onze gasten te ontvangen!

Buitenzwembad
Bij het buitenzwembad hebben we geïnvesteerd in een afdekzeil. 

We willen het buitenwater op een hogere temperatuur krijgen. 

De verwachting is dat er aankomend seizoen toch weer veel 

buiten plaatsvindt en wanneer het zonnetje erdoor komt willen 

we het buitenbad gelijk klaar en op temperatuur hebben om in te 

zwemmen.

Het terrein
Het terrein ligt er prachtig bij, we hebben onze jeneverbessen 

weer ruimte gegeven door eromheen alle onkruid en wildgroei 

weg te halen. Dit ziet er echt heel netjes uit en rondom het 

terrein hebben we de omheining aangepakt.

Natuur & zandverstuiving
Het natuurgebied aan de overkant van de Beerzerweg is ook 

flink aangepakt door Landschap Overijssel. Er is heel veel gekapt 

en de zandverstuiving is weer in ere hersteld en echt schitterend 

geworden. Je kunt de zandverstuiving nu zien vanaf de camping. 

Een aanrader om er eens een kijkje te nemen en 1 van de routes 

te wandelen. Wandelen is sowieso erg populair geworden en 

dan zit je hier helemaal goed. Johanneke en ik hebben afgelopen 

winter rondom Beerze heel wat kilometers gemaakt.

We zijn er klaar voor!
We zijn er klaar voor, hebben weer zin om onze gasten te 

ontvangen! Ik ben ervan overtuigd dat we de corona-eindstreep 

naderen en dat we er met z’n allen een mooi seizoen van kunnen 

gaan maken. Vorig jaar overkwam het ons allemaal, maar we 

hebben inmiddels enige ervaring opgedaan en de regels kennen 

we inmiddels, net als onze gasten. Vakantieparken zijn een heel 

veilige plek gebleken en daar gaan we dit jaar ook ons best weer 

voor doen.

Geniet van uw verblijf en houdt een beetje rekening met elkaar.

Met vriendelijke groet,
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Beleef een 
onvergetelijke

Deze zomer hoef jij je geen moment te vervelen tijdens je vakantie bij Beerze Bulten. 

Want samen met ons team zetten wij alles op alles om jouw verblijf onvergetelijk 

te maken! Deel deze zomer jouw mooiste momenten bij Beerze Bulten met de 

#beerzebulten en laat ons meegenieten.

STRIP

zomer
UIT DE

DOOS
OUDE
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Stilzitten is geen optie tijdens onze shows. Is het niet van het dansen,

dan is het wel van het lachen! En wat dacht je van onze nieuwe musical? 

In deze 22e musical wordt Bultje dankzij zijn lekkere worteltaart in 1x

wereldberoemd! Wij kunnen niet wachten om hem aan jullie te laten zien!

   Bultje wordt beroemd!

Theater

Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders kijken altijd 

uit naar een vakantie bij Beerze Bulten. Want bij ons 

kun je genieten van een ontspannende massage in onze 

beautysalon of helemaal tot rust komen in de zoutgrot. 

Liever iets actiefs? Kom dan sporten bij Beerze Fitness 

en doe mee met een van onze outdoor-lessen! 

Ook deze zomer organiseren we weer giga gave activiteiten. 

Van voetbalclinics tot de Obstacle Run en van Archery Tag tot 

Marble Mania. En laten we Bultje’s Festival ook niet vergeten!

Bekijk de app voor het actuele programma.

   Inspannen of ontspannen?

   Giga gave activiteiten

   Ontdek het mooie Vechtdal

Mooi & fit

Themadagen

Omgeving
Beerze Bulten is gelegen in het Vechtdal. Deze regio 

biedt voor ieder wat wils. Van prachtige wandelroutes 

tot uitdagende mountainbikeroutes. Verder leven hier 

verschillende dieren, waaronder de adder. Ja, echt waar! 



Gebruik #beerzebulten en wie weet sta 
jij in de volgende editie van het magazine!

@

Volg jij ons al?

@kleinebaasjes

@bonniethijs

_life_of_pip_

@beerzebulten

Distelbelt, zo ’n 10 minuten 
fietsen vanaf Beerze Bulten

YOUPI! LODGE

@vissergert

@janetpetit

@karen_kaspers @stoutenfotografie

@marceldemper@van.oost.naar.west
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@lisettabouwman
Het zelf gemaakte boek op school 

van Lisa (en haar klasgenootjes) 

overhandigd verkleed als Eefje aan 

haar idool EEFJE!   
#beerzebulten

@mamavanjo
Er is zoveel te doen voor alle leeftijden en alles is er erg 

netjes en schoon. De huisjes zijn vernieuwd, dus die 

waren ook echt super netjes. Ohja en een aanrader: de 

saté bij de brasserie  
#vakantieineigenland #vakantie #beerzebulten

@elinezwitser
First getaway met kleine Joes erbij. ❤  

Het is ondertussen een hele tijd geleden dat 

we eropuit zijn geweest met het gezin. Even 

lekker genieten en de focus op elkaar. Ik dacht 

stiekem dat er niet zoveel te doen zou zijn 

en dat ik ervan zou balen dat bijvoorbeeld 

het zwembad of een activiteitencentrum 

dicht zouden zijn. Maar niks is minder waar, 

we genieten enorm van de fijne bosrijke 

omgeving, de talloze speeltuintjes en het 

genieten van de simpele dingen! ❤ 
#family #precious #holiday

 #covid #beerzebulten

@cynthia.zv 
Beleef het avontuur in de bossen van Beerze! 

     

#avonturenpadbeerzerangers @beerzebulten

TIKTOK 
Check de leukste filmpjes van 

Bultje en zijn vrienden!

@vakantieparkbeerzebulten

of scan de QR-Code hierboven.

SPOTIFY 
Kun je niet genoeg krijgen 

van de Beerze Bulten tunes? 

Gelukkig kun je met Spotify 

al je favoriete liedjes luisteren 

en meezingen!

Zoek op: Beerze Bulten 

of scan de QR-Code:

Speurtocht 
verkrijgbaar 
in het Giga
Konijnenhol!
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AV
ON

TURENPAD

leuksteleukste
dede

speurspeur
routeroute

Verkrijgbaar 
bij het Giga 
Konijnenhol

De route is samen met een gevulde knapzak verkrijgbaar bij de balie van het Giga Konijnenhol. 

Deze knapzak gevuld met wat lekkers kost ¤ 4,-. 

Adviesleeftijd: vanaf 6 jaar. Duur route: circa 1,5 tot 2 uur.

Ben jij een échte Beerze Ranger?
Beleef het avontuur in de bossen van Beerze met het Beerze Rangers 

Avonturenpad! Met overal een opdracht, raadsel of verwijzing. Trek je 

beste schoenen aan en ontdek de natuur en dieren van het woud! Weet

jij alle opdrachten met succes af te ronden en het eindpunt te bereiken? 

Dan ontvang je een stoere button en mag je jezelf met recht een échte 

Beerze Ranger noemen! De route is samen met een gevulde knapzak 

verkrijgbaar bij de balie van het Giga Konijnenhol. 
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DE BEERZE BULTEN APP

  Receptieloos inchecken 

  Verblijfsinformatie 

  Aanmelden voor activiteiten

  Openingstijden

 Tijdsloten & reserveren

  Animatieprogramma

   Eten bestellen

   Tafel reserveren

  Bultje’s ansichtkaart

  Park plattegrond

Download hem snel in de App Store of Google Play.

Heb jij onze handige 

app nog niet? 

Waar koop ik dat lekkere ijsje? En hoe geef ik mij 

op voor een workshop? Download de app en jij 

weet precies waar en hoe laat je ergens moet zijn!

Maar onvergetelijke herinneringen, 
die zijn zeldzaam. Die moet je koesteren. Bijzondere, grappige, 
spannende, onverwachte gebeurtenissen die dat speciale plekje 

weten te veroveren. In je hoofd en in je hart.

Onvergetelijke momenten waarop de tijd even stilgezet wordt.
Vastgelegd in een herinnering, voor altijd bewaard.

Die mooie momenten. Verzamel ze. Zoek ze op, 
laat ze je overkomen, Want dat blijft je bij.

Beerze Bulten. Onvergetelijk.

Herinneringen 
maak je elke dag. 
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38x van de glijbaan
Een zwemparadijs is niet compleet 

zonder een super snelle glijbaan. Bij 

Beerze Bulten heb je geluk, want wij 

hebben er twee! De een gaat nog harder 

dan de ander. En ook het buitenbad 

heeft een glijbaan met 3 kleuren. Welke 

zou harder gaan? Geel, groen of rood?

Wennen aan water
Speciaal voor de kleintjes is er een 

peuterbad. In dit ondiepe bad kunnen zij 

lekker stampen in het water, spelen met 

de sproeiers en zelfs roetsjen van een 

glijbaan. Vinden ze het toch wat spannend, 

dan kunnen ze deelnemen aan het ‘wennen 

aan water’. Tijdens dit half uurtje is het 

zwembad speciaal geopend voor de 

kleintjes en kunnen zij het bad op hun 

gemak verkennen.

Last but not least…
En als dat nog niet genoeg is er voor de 

ondeugende waterratten ook nog een 

Adventure Island met waterkanonnen 

en tuimelaars. Dit alles wordt nog toffer 

dankzij onze giga gave led verlichting. 

Deze zit zowel boven als onder water en 

zorgt voor hele toffe effecten. 

Ontdek het snel!

Ontdek ons giga gave

Waterratten opgelet! Deze zomer kun je zowel buiten 

als binnen lekker spetteren in ons zwemparadijs! 

ZWEMPARADIJS
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We mogen het eigenlijk niet vertellen, maar wist je dat Bultje 

eens in de zoveel tijd zijn zwembroek aantrekt om ’s avonds een 

bommetje te maken in het zwembad? Mocht je dus een keer een 

bommetje horen, dan weet je wie het is 

BULTJE’S BOMMETJE

Zwemles 
tijdens je vakantie
Ons zwemparadijs heeft een echte zwemschool. 

De zwemlessen vinden dagelijks plaats, maar 

daarnaast is het ook mogelijk om tijdens jouw 

verblijf een privéles te boeken voor jouw zoon of 

dochter. Voor meer informatie over de reguliere 

en privélessen kun je terecht bij de receptie van 

het zwembad.

ZWEMPARADIJS

Om je tijd in het zwemparadijs 

optimaal te benutten heb ik een 

goede tip voor je: Trek bij jouw 

tent de zwemkleding al aan, zodat 

je zo snel mogelijk in het water 

kunt plonsen!

TIP van Herma

Reserveren
Om ervoor te zorgen dat je deze 
zomer kunt genieten van een 
onbezorgd en veilig verblijf kun
je zwemmen op gezette tijden. 
Je kunt je hiervoor aanmelden via 

beerzebulten.nl/zwembad



BIBI SBULTJE
&
kids
pagina

Buitengewoon 
BIJZONDER 

BEERZE

Wist jij dat je zomaar een slang 
tegen kunt komen tijdens een 
wandeling door Beerze? Deze slang 
is de enige gifslang in Nederland en 
kan zo’n 70 centimeter lang worden. 
Het liefste eet hij muizen, kikkers 
en vogels.  

Weet jij welke slangensoort 
in Beerze voorkomt en welke 
naam bij welke tekening hoort? 
Verbind de namen en slangen met 
elkaar. Deze drie slangensoorten 
komen trouwens allemaal voor in 
Nederland!

“Ja, lieve mensen, ik ga al weer 
wat jaartjes mee bij de Beerze 
Bulten en weet het nu het 
nodige van kamperen. Daarom 
hier mijn top 3 kampeertips. 
Onmisbaar deze zomer!”

Voor de papa’s
Na het opzetten van de tent of klaarmaken 
van de caravan heeft je papa wel een koud 
biertje verdiend. Zijn jullie de opener kwijt? 
Geen probleem! Met de autogordel maak je 
zo het flesje voor je papa open  Dat is toch 
toppie toppie?!

Tandpasta
Niet alleen worden je tanden er weer lekker 
schoon door. Je kunt tandpasta ook gebruiken 
tegen de jeuk van een muggenbult, krasjes 
op je telefoon of voor kringen op de tafel.
Tandpasta is dus echt onmisbaar deze zomer!

Mieren
Last van mieren tijdens het eten? Zet de 
tafelpoten in een bakje met water. Hierdoor 
kunnen de mieren niet naar boven klimmen en 
kunnen zij niet meer met jullie mee-eten.

Antwoorden Buitengewoon Bijzonder Beerze: Adder. 
Bovenste slang: Adder, middelste slang: Gladde slang, onderste slang: Ringslang

ADDER

GLADDE SLANG

RING 
SLANG

Welke slang komt voor in Beerze?

1

2

3
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weetraad
AART

MOPPENTOPPERS
Waarom vliegt een heks 
op een bezemsteel?

Omdat een
 stofzuiger te zwaar is!



Gooi jouw eerste strike
Om je een handje te helpen beschikt onze 

bowlingbaan over speciale bumpers. Zo kan 

jouw bal niet in de goot belanden. Ook kun 

je gebruik maken van de speciale dino’s. Rol 

de bal over de rug van de dino en gooi jouw 

eerste strike! 

Avatar van Bultje
O’ja voordat je begint met bowlen kun je  

je eigen avatar kiezen. Wat dacht je van de 

avatar van Bultje? Ja, samen met Bultje wordt 

jij de kampioen!

Glow in the dark
Beerze Bowling wordt omgeven door een  

bos waar konijntjes zich hebben verstopt.  

Door de ‘glow in the dark’ effecten komen 

deze konijntjes plotseling tevoorschijn.  

Heb jij ze al gezien?

Wat lekkers erbij?
Natuurlijk hoort bij het bowlen ook een 

lekker hapje en drankje. Bultje’s Eetkamer 

verzorgt dit graag voor je!

In het Giga Konijnenhol vind je een echte bowlingbaan. Deze 

bowlingbaan is uniek in Nederland dankzij de giga gave ‘glow in the 

dark’ effecten. Dit is dus niet zo maar een bowling, dit is Beerze Bowling!

BEERZE 
BOWLING

Reserveer 
eenvoudig
een bowling-
baan! 
Je kunt onze app 

downloaden

in de App Store 

of Google Play.
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Psst… Ken jij

al?

Wist je dat:

  We een avatar hebben van Bultje?

  Hij zelfs naar jou zwaait?

  Die grappige schoenen extra glad  
 zijn, zodat jij goed kunt bowlen?

  De ballen verschillende kleuren  
 hebben vanwege het gewicht?

  Hoe lichter de bal, hoe harder 
 jij kunt gooien?
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Speciaal voor de stoertjes
Natuurlijk kunnen de oudere kinderen 

ook uren spelen in het Giga Konijnenhol. 

Spring er op los op het springkussen, 

kruip door de netten over het theater 

of klim tot wel 10 meter hoog in de 

bouncenetten in het Speelbos om daarna 

naar beneden te roetsjen van de glijbaan! 

De peuterhoek
Dit is een giga leuke hoek, speciaal voor 

de allerkleinsten. Hier kunnen zij onbezorgd  

spelen in hun eigen ballenbak, stapelen met 

grote blokken of leuke puzzels maken.  

Knutselen & workshops
Ben jij dol op knutselen? Dan kun jij je 

hart ophalen met onze knutselpakketten! 

Daarnaast kun je deze zomer ook deelnemen 

aan diverse workshops. Welke dat zijn houden 

we nog even geheim...

GIGA GAVE 
THEATERSHOWS
Deze zomer kun jij weer genieten van onze 

giga gave theatershows. Samen met Bultje 

en zijn vrienden wordt het lachen, gieren 

en brullen. Ook zijn er speciale kidsshows 

waar jij aan mee kunt doen 

en als dat nog niet genoeg is, 

vindt er ook regel-

matig een meet 

& greet plaats!

Dit is ons huis, het Giga Konijnenhol! Het Giga Konijnenhol 

is het huis van Bultje en staat garant voor uren speelplezier, 

want naast het theater vind je hier een indoorspeelparadijs!

GIGA 
KONIJNENHOL
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Het Giga Konijnenhol 
is door de ANWB 
genomineerd voor 
leukste uitje van
Overijssel!

Post voor Bultje
Wist je dat Bultje elke nacht 

in het Giga Konijnenhol 

slaapt? Er is zelfs een huisje waar 

jij een kijkje kunt nemen. Ligt hij nog lekker 

in zijn bedje te slapen? Druk op de knop om 

het te ontdekken. En vergeet dan vooral 

niet om een mooie tekening voor hem in de 

brievenbus te doen!

Ook aan de ouders 
is gedacht!
Terwijl de kinderen lekker spelen in 

het speelparadijs kunnen de ouders 

plaatsnemen in de lounge. Op de 

heerlijke banken is het daar goed 

toeven. Natuurlijk is er gratis WiFi 

en kun je hier ook TV kijken. Bultje 

is een echte voetbalfan, hij is niet 

voor niets de mascotte van Heracles 

Almelo, en daarom slaan wij geen 

belangrijke voetbalwedstrijd over. 

Met een drankje en een hapje van 

Bultje’s Eetkamer is de kans groot 

dat jouw ouders helemaal niet weg 

willen. Komt dat even goed uit?! 

Ken jij de gezellige eetkamer van Bultje al? Hier kun 
je de hele dag door terecht voor wat lekkers. Van 
een goede kop koffie tot Bultje’s worteltaart. Deze 
moet je echt geproefd hebben! Of wat dacht je van 
een heerlijke salade met gegrilde kip, luxe tosti’s of een 
tomatensoepje voor de lunch? Geniet ’s avonds van Bultje’s 
hamburger of van de loaded fries… Dat wordt smullen! 

Online bestellen   
Het is natuurlijk ook mogelijk om online je eten te bestellen en 
af te halen bij Bultje’s Eetkamer. Zo kun jij bij je tent genieten van 
veel lekkers als een kipbucket met onder andere chickenstrips en 
kipnuggets of een frietbucket. Ook worden er in de zomer diverse 
thema-avonden georganiseerd met pizza en poffertjes. 

Bultje’s Eetkamer vind je in het Giga Konijnenhol!



De paden op
Tegenover het park bevindt zich een 

zandverstuiving waar verschillende 

wandelroutes je langs de mooiste 

plekjes van Beerze brengen. Of ontdek 

het avontuur in de bossen van Beerze 

en loop het avonturenpad! Deze is 

verkrijgbaar bij de receptie. Daarnaast 

kunnen echte wandelaars hun hart 

ophalen met het Vechtdalpad. Deze 

route van maar liefst 87 kilometer 

vertelt het verhaal over het ontstaan 

van het Vechtdal en is te lopen vanaf 

het park.

Beerze Bulten is gelegen in een bosrijke omgeving. Je kampeert hier letterlijk 

tussen de bomen, maar een ander leuk voordeel is dat je ook zo in de bossen 

bent. Verken de schitterende omgeving van het park per voet of fiets.

BEERZE 
OUTDOOR

Spring maar 
achterop bij mij 
Oké, dat zal eigenaar Gerrit-Jan 

misschien niet zeggen, maar hij 

laat je wel heel graag de mooiste 

plekjes van Beerze zien tijdens 

een uitdagende mountainbike-

route. Hij woont zijn hele 

leven al in Beerze en kent alle 

routes op zijn duimpje. En 

wil je liever niets plannen, 

maar gewoon lekker op de 

bonnefooi fietsen; ook dat is 

bij ons geen probleem. Er is 

genoeg te zien en te doen in 

de omgeving.
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BEERZE 
FITNESS

Fitnessruimte
Onze fitnessruimte is 7 dagen per week geopend 

van 09.00 uur tot 22.00 uur. Naast een indoor-

ruimte hebben we ook een outdoor-ruimte. Beide 

beschikken over over Technogym apparaten en er 

is een exclusieve fitnessmat voor grondoefeningen. 

Ons team, met professionele instructeurs, staat 

voor je klaar om je te helpen bij oefeningen of voor 

het opstellen van een schema. Het gebruik van de 

fitnessruimte is tegen betaling.

Tijdens je verblijf kun je gebruik maken 

van onze fitnessruimte of deelnemen aan 

onze (outdoor) groepslessen. Zo ga jij fit je 

vakantie door!

RECEPT
PRE-WORKOUT 

SMOOTHIE

INGREDIËNTEN
1 kop bevroren mango
1/2 banaan
1 kop spinazieblaadje
2 theelepels amandelboter
1 kop melk
1/4 kopje yoghurt
1/2 theelepel spirulina

BEREIDINGSWIJZE
Doe de spinazie, mango, banaan, 
amandelboter, yoghurt & spirulina 
in een blender. Blend het op een 
lage stand en verhoog langzaam de 
snelheid tot de ingrediënten volledig 
vermengd zijn.

ENJOY!
Bron: [ comfort zone ]

Fit je vakantie door

Groepslessen
Onze instructeurs geven verschillende (outdoor) 

groepslessen waar je gratis aan kunt deelnemen. 

Zo trek je tijdens de power challenge de bossen 

in van Beerze en wordt je fitheid goed getest. 

Liever wat meer ontspanning? Kies dan voor onze 

yogales. Deze wordt of buiten of in het speelbos 

van het Giga Konijnenhol gegeven. Niet alleen is 

het in het speelbos lekker warm, maar we kunnen 

hier ook voldoende afstand bewaren van elkaar. 

Zowel de fitness als alle groepslessen zijn op 

inschrijving. Dit kun je doen via de app.

1 kop verse spinaziebladeren

17
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Beautysalon Beerze Bulten 

beschikt over ruime ervaring op 

het gebied van huidverzorging en 

wellnessbehandelingen. Daarnaast 

kun je bij ons ook terecht voor 

het epileren of verven van de 

wenkbrauwen en het lakken van de 

nagels. Dit laatste is natuurlijk ook 

heel leuk om samen met je dochter 

of vriendin te doen. 

[ comfort zone ]
In de salon werken wij tijdens de 

behandelingen met de producten 

van het Italiaanse merk [ comfort 

zone ]. Michelle: “Wij hebben 

heel bewust voor [ comfort zone ] 

gekozen omdat het een duurzaam 

merk is dat uitsluitend werkt met 

natuurlijke producten. Daarnaast 

zijn de behandelingen niet alleen 

gericht op verzorging, maar bovenal 

op ontspanning. De slogan van 

[ comfort zone ] is dan ook ‘skin 

care with a soul’. 

Beautysalon Beerze Bulten staat garant voor pure ontspanning. In onze salon kun 

je de hectiek van de dag even achter je laten en genieten van welverdiende ‘me-time’!

Welkomstritueel
Iedere wellnessbehandeling begint 

met een welkomstritueel. Hierbij 

maak je al kennis met de heerlijke 

tranquillity blend van [ comfort 

zone ]. De geur heeft een zeer 

ontspannend effect en dit wordt 

versterkt door de lichte aanrakingen 

tijdens het ritueel. Hierdoor voel 

je je al helemaal ontspannen en 

kun je optimaal genieten van de 

wellnessbehandeling.

Huidverzorgende 
behandelingen
De conditie van je huid is niet altijd 

hetzelfde. Daarom bieden wij bij 

iedere behandeling een brede keuze 

uit verzorgingsproducten die op 

de conditie van jouw huid worden 

toegepast / aangepast.

Leuk: Boek een 
behandeling met

 je dochter!

Beauty & Wellness 

Samen naar 
de beauty
Beautysalon Beerze Bulten beschikt 

over een behandelkamer met 2 

behandelbanken, zodat jij samen 

met je partner kunt genieten van een 

ontspannende behandeling. Wist je dat 

we ook speciale behandelingen hebben 

voor de man? Zo kunnen jullie samen 

heerlijk ontspannen!
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Sauna Beerze Bulten
Ben jij ook zo dol op de sauna? Dat komt goed uit! Deze zomer kun jij terecht 

in onze speciale saunaruimte met een sfeervolle rustruimte waar je heerlijk 

kunt ontspannen bij de open haard.

4 verschillende sauna’s

De sauna is rustig en intiem waardoor je optimaal kunt genieten van de 

saunagangen. Er zijn 4 verschillende sauna’s. De Bio Sauna is een mooie 

sauna om de saunaronde mee te starten. De infrarood-cabine werkt pijn 

verlichtend en herstellend bij spier- en gewrichtsklachten. Het stoombad 

en de Finse sauna zijn beide goed voor de luchtwegen. 

Private Sauna

Wil je ongestoord kunnen genieten van de sauna, dan kun je deze 

geheel voor jezelf of met meerdere mensen afhuren. 

Epileren Deluxe
Tijdens deze behandeling van 30 

minuten worden de wenkbrauwen 

in model gebracht door middel van 

epileren en/of harsen en kun je 

genieten van een ontspannende 

gezichtsbehandeling met afsluitend 

een oog- en dagverzorging. 

TIP van Michelle

Zoutgrot
met zout uit het 
Himalayagebergte
Beerze Bulten beschikt ook over een 

zoutgrot en deze is uniek in zijn soort. 

De zoutgrot is opgebouwd uit zoutblokken 

uit het Himalayagebergte en dit mineraal 

bevat nog al zijn oorspronkelijke 

elementen. Deze elementen hebben 

naast een ontspannende werking ook 

een medicinale werking. Een bezoek aan 

de zoutgrot is dan ook aan te bevelen voor 

COPD- en astmapatiënten. En bij pijn in je 

gewrichten of bij slaapproblemen heeft het 

een helend effect. 

Wist je dat:
  Dit de eerste zoutgrot  

in Nederland was?

  Een zoutgrotsessie  

45 minuten duurt?

   En dat 1 sessie het hetzelfde effect  

op je lichaam heeft als 3 uur lang  

frisse lucht aan zee inademen?

  Dat het zo ontspannend is dat  

wij zelfs gasten wakker moeten  

maken na een sessie?

  Bultje ook in de Himalaya is  

geweest in de musical ‘Bultje  

en het verdwenen kristal’?

Plan dus snel je bezoek aan de zoutgrot!

Zoutgrot sessie 7,50 p.p.

5 Rittenkaart 30,- p.p.

Een stralende huid
In de zomer kan je huid droger aanvoelen 
door de zon en het zwembad. Het is 
daarom belangrijk om je huid voor het 
slapen gaan goed te reinigen en daarna te 
verzorgen met de Renight Cream. Dankzij 
de goji bessen zorgt dit voor een intensief 
herstel van de huid tijdens de nacht. 

>>  Gooi het lege potje niet weg, 
 maar zet er een plantje in!

Infrarood

Breng je voor het 

eerst een bezoek aan 

de infrarood-sauna, 

ga dan op het laagste 

bankje zitten. Op deze 

manier kun je langzaam 

wennen aan de hoge 

temperatuur.

Ga naar buiten

Frisse lucht doet 

lichaam en geest 

goed. Neem daarom 

na een saunagang 

een verfrissende 

douche op het 

dakterras.

Badkleding

Een saunasessie is 

het meest effectief 

zonder kleding. Geef 

jij liever de voorkeur 

aan badkleding? 

Breng dan een 

bezoek aan onze 

sauna tijdens de 

badkledingdag.

Saunatips



Bultje’s Waanzinnige Worteltaart
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Stap 1 
Rasp de sinaasappel en pers het sap eruit. 

Laat de rozijnen in een kom weken met 

3 eetlepels sinaasappelsap en de rasp. 

Bedek de bodem van een springvorm  

met bakpapier en vet de springvorm in. 

Stap 2 
Verwarm de oven voor op 170°C. Klop met 

de mixer de eieren en basterdsuiker tot 

een schuimige crème. Zet de mixer op 

de laagste stand en meng de olie en een 

mespunt zout erdoor.

Stap 3 
Zeef het bakmeel, de kaneel en bakpoeder 

boven het eimengsel en meng het met het 

houten lepel voorzichtig door elkaar. 

Eet 

smakelijk!

Bultje wil graag zijn succes met jou delen en zijn geheim 

voor zijn lekkere worteltaart is banaan. Ja, echt waar!

Stap 4 
Prak de bananen en rasp de wortel.  

Voeg de winterpeen, de geprakte 

bananen, rozijnen en walnoten toe.  

En roer het door met de houten lepel.

    

Stap 5 
Doe het mengsel in de ingevette 

springvorm en bak de taart circa 50 

minuten in de oven. De taart is gaar  

als je een tandenstoker in het midden 

prikt en deze er schoon uit komt.

Stap 6 
Laat de taart afkoelen en snijd deze 

vervolgens 2 keer horizontaal door, zodat 

je drie gelijke delen hebt. Besmeer de 

bodem rijkelijk met 1/3 van de frosting. 

Leg de 2e helft erop en besmeer deze 

ook met een 1/3 van de frosting. Leg  

nu de bovenste laag erop en besmeer  

de taart met de rest van de frosting.

Stap 7 
Doe 50 gram geraspte wortel in een 

kleine steelpan voor de topping en voeg 

hier het sinaasappelsap en een schepje 

suiker aan toe. Even goed doorkoken tot 

de wortel zacht wordt. Giet af, laat het 

uitlekken en verdeel het over de frosting.

BAKKEN  
MET BULTJE!

FROSTING:

100 gram roomkaas 

100 gram kwark 

75 gram poedersuiker 

1 theelepel vanille aroma 

1 eetlepel sinaasappelsap 

1 eetlepel citroensap

TOPPING:

50 gr geraspte wortel 

sap van 1 sinaasappel

Ingrediënten: 
250 gram zelfrijzend bakmeel 

200 ml zonnebloemolie  

1 theelepel bakpoeder + iets extra 

1 theelepel bakzout 

2 theelepels kaneel 

180 gram lichtbruine basterdsuiker 

280 gram winterpeen fijn geraspt 

2 bananen fijngeprakt 

60 gram walnoten 

80 gram rozijnen 

4 eieren 

Mespunt zout

Benodigdheden: 
Springvorm (circa 20 cm) 

Rasp voor sinaasappel en wortel
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Brasserie 
de Hagehorst
Genieten met 
een grote G

Streekgerechten
Deze zomer willen wij je graag kennis laten maken 

met diverse producten uit onze streek. De chefs 

zetten alles op alles om gerechten te creëren waar 

jij vingers bij af likt! Wat dacht je van de Vechtdal 

Biefstuk of de Beerze Schnitzel?

Gezellige zomeravonden 
Tijdens de zomermaanden kun jij weer genieten van 

onze spareribs-avond en het kinderbuffet. Dit is niet 

alleen lekker, maar ook nog eens super gezellig!

Ben jij een bandiet? Of toch niet?
De kinderen kunnen tijdens een bezoek aan de 

Brasserie naar hartenlust kleuren of spelen in 

de speciale speelhoek. Natuurlijk bieden wij als 

familierestaurant ook een speciaal kindermenu 

aan. Van de discopannenkoek tot een heerlijke 

groentewrap; het kan allemaal! Ben jij niet zo’n grote 

eter? Speel dan voor bandiet en prik een vorkje mee 

van je papa of mama. 

Reservering 
Vanaf nu kun je in onze Brasserie alleen terecht op 

reservering. Gelukkig kan dit gemakkelijk en snel in 

onze App.

Mooie momenten 
vier je samen! 

En waar kan dat nu beter dan bij Beerze Bulten? 

Geniet samen met de hele familie van een dag vol 

plezier! Ga met z’n allen zwemmen, spelen in het 

Giga Konijnenhol of gezellig bowlen. De brasserie 

zorgt tijdens deze onvergetelijke dag voor de innerlijke 

mens; koffie met gebak, een uitgebreide lunch of een 

heerlijk buffet? In overleg is heel veel mogelijk!

Brasserie de Hagehorst 
is een gezellig familie-
restaurant waar gastheer 
Dérick samen met zijn 
team voor je klaar staat 
om je te laten genieten. 
Genieten met een grote G 
wel te verstaan!

Wie is er nou niet dol op chocolade? 

Onze Crème Caramel van chocolade 

met bloedsinaasappel en crumble 

van Oreo staat bij mij met stip op 1! 

TIP 
van Sandra
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Of je 
Vecht lust?
Voor wie het Vechtdal wil proeven is het Vechtlust Kistje een echte 

aanrader. Dit mooie kistje is gemaakt door ondernemers met een 

echte Vechtdal-passie en zit vol met diverse lekkernijen van lokale 

boeren en producenten. Het kistje is te verkrijgen in 2 varianten, 

¤ 13,50 en de XL Variant kost ¤ 17,50. De kistjes zijn te koop bij de 

receptie en het Giga Konijnenhol. 

Vechtdal

Uitbreiding 
zandverstuiving
De heide en zandverstuivingen in 

het natuurgebied van Beerze zijn zo 

bijzonder, dat de Europese Unie ze op 

de lijst van Natura2000 heeft geplaatst. 

Sinds 2019 vinden er verschillende 

natuurherstelwerkzaamheden plaats vanuit 

Natura2000. Delen van het bos maken plaats 

voor het versterken en uitbreiden van heide, 

hoogveen en zandverstuivingen. Afgelopen 

winter is de parkeerplaats tegenover het park 

verdwenen en heeft het plaats gemaakt voor 

een zandverstuiving. Deze zandverstuiving is 

al te zien vanaf het park en wat nog mooier is; 

er komt een wandelpad doorheen, zodat je er 

optimaal van kunt genieten! 

Bijzonder 
lekkere routes
Het Vechtdal kent een uitgebreid netwerk aan 

schitterende fiets- en wandelroutes. Zo is het 

fietsrondje Hardenberg-Beerze direct vanaf Beerze 

Bulten te fietsen en loopt er een wandelroute over 

de camping. En wat dacht je van een fietsroute langs 

de vistrap in Junne naar RozemArrie? Hier kun je 

terecht voor de lekkerste aardbeien uit het Vechtdal. 

Bij de receptie zijn verschillende folders met routes, 

waaronder de Zomerkoninkjes-route, verkrijgbaar.   

De vechtanjer
De vechtanjer is een schitterend 

knalroze bloempje dat zeer zeldzaam 

is. Het staat niet voor niets op de 

rode lijst van beschermde planten. 

Deze bijzondere bloem bloeit alleen 

in gebieden waar de gele weidemier 

leeft en laat dat nou net in het 

Vechtdal zijn. De grootste kans om 

dit knalroze bloempje te vinden is 

vanaf juni tot aan de herfst.

Ontdek het

Beerze Bulten is gelegen in het Vechtdal.

Deze regio kenmerkt zich door de vele bossen, 

uitgestrekte weilanden en de rivier de Vecht. 

Aan de rivier bevinden zich verschillende gezellige 

plaatsen waar het in de zomer heerlijk toeven is.

OMMEN

Producte
n zoals:

Wijn, Bier, 
Kruidenk

aas,

Boerenka
as, Kaas

dip,

Kaaswafeltjes 
en

Appelsap

in het kis tje?Wat zit er 
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Anjerpunten
In het Vechtdal liggen 5 anjerpunten. 

Een anjerpunt is niet te missen en is 

maar liefst 2 meter hoog! Het anjerpunt 

bij natuurcentrum ‘De Koppel’ vertelt 

je meer over de natuur van het 

Vechtdal. Het centrum is sowieso een 

bezoek meer dan waard. Naast een 

blotevoetenpad is er bijvoorbeeld ook 

een natuurontdekhoek  waar je op 

regenachtige dagen naar hartenlust 

proefjes kunt doen.   

dekoppel.com

Foto: vechtdaloverijssel.nl

Uitkijktoren
Heb jij stalen zenuwen en geen last van hoogtevrees? Beklim dan de 

uitkijktoren op de Besthemerberg. Deze toren is maar liefst 18 meter 

hoog en geeft je een schitterend uitzicht over de bossen en heide. 

Zie jij in de verte ook die kudde met schapen? Spot ze op de toren!

Foto: besthmenerberg.nl

Vlotvaren, 
speciaal voor kids!
Samen met het recreatieteam 

maak jij deze zomer de coolste 

vlotten. Dat is niet alleen super tof, 

maar zo ontdek jij samen met je 

vriendjes het mooie Beerze vanaf 

het water!

Coevorden

VROOMSHOOP

Huize Beerze
Dit huis is intussen al bijna 100 jaar oud. 

Oud hè? Het huis is gebouwd in opdracht 

van Baron Bentinck en was vroeger niet 

alleen geliefd bij mensen uit de regio, 

zelfs de oma van Koning Willem Alexander 

heeft hier regelmatig geslapen! 

Knuffeluurtje
Altijd al willen knuffelen met varkens? Dan kun jij je hart ophalen 

in Collendoorn. Hier vind je namelijk de bonte Bentheim varkens. 

Deze varkens zijn niet alleen super schattig, maar ook nog eens 

ontzettend sociaal en altijd in voor een knuffel. Heb jij oud brood 

of fruit over? Neem dat dan mee, want daar zijn ze dol op! 

Knuffelen kan iedere zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Eerlijkvechtdalvlees, Hofsteeweg 4, 7798CB Collendoorn

Foto: vechtdaloverijssel.nl

Jeneverbes
Naast de vechtanjer staat ook de jeneverbes op de 

rode lijst voor planten. Deze majestueuze struiken 

komen niet meer zo veel voor in Nederland. 

Gelukkig staan er wat op ons park (bijvoorbeeld 

bij het zwembad) en hebben ze in het voorjaar 

van 2020 nieuwe jeneverbessen ingezaaid op 

verschillende plekken in Beerze. 

HARDENBERG

BEERZE
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Wedstrijdje? 
Ben jij wel in voor een wedstrijdje? 

Dan zit je helemaal goed bij het 

Giga Konijnenveld. Hier vind je niet 

alleen een Boarding Field, maar ook 

een Beach Volleybalveld. In de zomer 

worden hier vele potjes gespeeld, 

maar organiseren we ook toffe games 

als levend mastermind. 

Het decor voor avontuur
Vanuit de lucht is het Giga Konijnenveld 

een konijn met 2 oortjes, maar beneden 

is het een giga grote speeltuin van ruim 

10.000 vierkante meter. Naast zand en 

water zijn hier diverse speeltoestellen in 

en rondom het water. Klim omhoog in 

de netten als een echte aap, verken het 

schip als een echte piraat en geniet van 

de snelheid van de kabelbaan!

Stokbrood bakken
Een terugkerend event is het 

stokbrood bakken op het Giga 

Konijnenveld. Niet alleen omdat het 

zo lekker is, maar vooral omdat het 

zo gezellig is. Natuurlijk komt Bultje 

langs en zingt Eefje regelmatig de 

sterren van de hemel tijdens deze 

leuke avond.

HET GIGA 
KONIJNENVELD
Midden op het vakantiepark bevindt zich een hele grote zandverstuiving. 

De zandverstuiving met water en speeltoestellen is de place to be voor de 

kinderen deze zomer!
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CHECK HET OP SPOTIFY 
Wist je dat er ook een liedje is over het Giga Konijnenveld? 

 Water, vuur en aarde. Frisse lucht. 
Giga Konijnenveld. Zet je voeten in 
het water, bouw een giga zandkasteel. 
Dit is de plek die je nooit zal vervelen!  

Giga Recreatieterrein
Naast een Giga Konijnenveld hebben wij 

ook een Giga Recreatieterrein. Hier kun je 

terecht voor leuke themadagen en super toffe 

sportieve activiteiten zoals de Obstacle Run 

en de Sprookjestocht. Ook kun je hier tijdens 

warme zomeravonden genieten van onze 

musicals en de buitenbios. Natuurlijk zal de 

popcorn bij de buitenbios niet ontbreken 

Geen love boat, 
maar een show boot!
Regelmatig maakt Bultje een rondje over het 

park in een echte boot. Hij maakt dan altijd 

een stop bij het Giga Konijnenveld waar hij 

samen met zijn vrienden lekker zal zingen en 

swingen. Swing jij met hem mee? 
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Mascotte 
Heracles Almelo
Bultje is dol op sport en is sinds een aantal 
jaren de mascotte van Heracles Almelo. 
Tijdens de thuiswedstrijden is Bultje vaak 
te vinden op het veld en laat hij graag zijn 
dansmoves zien. 
 

Wist je dat: 
er ook een boekje is 
over Bultje bij Heracles? 
In deze video leest de 
Burgemeester hem 
samen met Bultje voor.
Bekijk de video hier:

Bezoek scholen
Ondanks het feit dat het nu toch allemaal anders is, is en blijft Bultje dol op schoolreisjes. 
En als de scholen niet naar hem toe kunnen komen, dan gaat hij gewoon zelf naar de 
scholen toe. Samen met Aart of de Burgemeester zingen en swingen ze er op los! 
Scan de code naast de foto om de video te bekijken.

Bultje’s wensboom
Afgelopen zomer heeft de Bultje Foundation tijdens Aart’s Kleedjesmarkt een wensboom 
geplaatst. In deze boom kon je een wens hangen voor iemand die wel wat extra’s kon 
gebruiken. De wensen die in de boom werden opgehangen waren hartverwarmend en een 
keuze maken was dan ook erg moeilijk. Daarom hebben wij meerdere wensen in vervulling 
gebracht; van het verzorgen tot een onvergetelijke dag samen met de brandweer tot het 
geven van een bijdrage voor een supersonische fiets met trapondersteuning. “Niets is de 
foundation te gek, want als we de kinderen zien genieten dan weten we waar we het voor 
doen.” aldus Gerrit-Jan en Johanneke Hagedoorn.

Speciaal 
voor kinderen
De Bultje Foundation is speciaal in het leven geroepen om middelen beschikbaar te stellen voor 
kinderen die het moeilijk hebben. Eerder steunde de familie Hagedoorn verschillende goede 
doelen, maar in 2013 hebben zij het roer omgegooid en de Bultje Foundation in het leven geroepen. 
Op deze manier krijgen kleine initiatieven ook een kans. 

Laat kinderen
kind zijn

ON TOUR
BULTJE

Wist je dat Bultje regelmatig erop 

uit trekt om kinderen blij te maken 

of voor een voetbalwedstrijd?

Heb jij ook een wens? 
Deze zomer organiseren weer een kleedjesmarkt waar Bultje’s wensboom zal staan. 
Je kunt dan een wens ophangen in de boom. Kun jij niet langer wachten? Kijk dan op 
vriendvanbultje.nl voor verdere info. 
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We l  ve BultjeBBMUSTHAVES 
3D Rugtas
Deze 3D rugtas met Bultje en Bibi 
is niet alleen giga gaaf, hij is ook 
nog eens super handig tijdens je 
vakantie; voor je zwemspullen of 
je tandenborstel.

Broodtrommel 
Rood of groen… Welke kleur je ook kiest; 
beide zijn te gek en houden jouw 
boterhammetjes heerlijk vers!

Zing 
mee met 
Bultje
Wist je dat we van iedere musical een 
cd hebben? Dus ook van onze nieuwe 
22e musical: Bultje wordt beroemd! 
De nieuwste cd’s kosten ¤15,-.
Zing jij lekker mee?

Sleutel
hanger  
Keuze uit 
Bultje of Bibi.

Bultje & Bibi 
Kwartet  
Beleef super veel pret met het 
Bultje en Bibi kwartet. Met dit 
kwartet leer je Bultje en zijn 
vrienden pas echt goed kennen. 

Knuffel 
Bultje of Bibi 
Knuffelen is goed voor je! 
Daarom hebben wij niet 1, 
maar 2 knuffels. Voor wie kies jij? 
Of doe je ze toch allebei?

Knuffel 25 cm  9,-

Knuffel 35 cm  12,-

4,95

2,50

12,95

vanaf

9,-

beerzebulten.nl/shop
Kijk voor deze en al onze andere 

BB musthaves op onze webshop of breng een 
bezoek aan de receptie of het Giga Konijnenhol.

4,-

vanaf

5,-



Wat komt WEL 
voor in Beerze?
Omcirkel ze: 

Vecht-
anjer

Jeneverbes

Adder

Palmboom

Krokodil

M&M’s op 

kleur leggen 

Opruimen 

Knuffelen 

met Bultje 

 

Dansen met Bibi 

Eefje’s 
dilemma

Beer

Antwoorden Wat komt WEL voor in Beerze?
Vechtanjer, jeneverbes en de adder

28   |    BEERZE BULTEN FAMILIE MAGAZINE - zomer editie 2021

Bultje is verliefd! Teken hem na:

puzzel
pagina

MOPPENTOPPERS
Hoe heet een zieke oester? 

Eefje zegt tegen Aart: “Ik ben mijn 
unicorn-sloffen kwijt!” 

“Oh nee!” reageert Aart, “Ga je een 
advertentie in de krant zetten?” 
Eefje begint te lachen: “Doe niet 
zo gek; mijn sloffen kunnen toch 

helemaal niet lezen!”

Hoester

Bibi is het zusje van Bultje 
Een super lief konijn 
Samen wonen ze in het Giga Konijnenhol 
En dat vinden ze heel fijn 
 
Bibi is gek op dansen en lezen 
Daarom kwam Aart met een idee 
We maken een plekje speciaal voor Bibi 
En iedereen hielp mee 
 
Bultje, Albert, Eefje en Aart 
Maakten planken voor de boeken 
Zo had Bibi alles bij de hand 
En hoefde ze niet meer te zoeken 
 

Om het feest 
compleet te 
maken 
Hielden ze in 
het theater 
een feest 
Eerst lazen ze een 
boekje en daarna gingen ze dansen 
Want dansen doet Bibi toch het meest 
 
Kom ook naar Bibi’s Boekenbal
Doe gezellig met ons mee
Het is altijd super leuk 
En we hebben plezier voor twee!

Bibi’s 
Boekenbal

OF

OF
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Kun jij 
Bultje 
vinden?



30   |    BEERZE BULTEN FAMILIE MAGAZINE - zomer editie 2021

Fietsverhuur 
Wij snappen dat het inpakken voor 

een kampeervakantie een behoorlijke 

klus kan zijn en dat met een auto vol 

kids en vakantiespullen niet alles 

mee kan. Geen probleem! Bij ons 

kun je terecht voor fietsverhuur. 

Van elektrische fietsen tot aan 

mountainbikes. Natuurlijk kun je 

ook een kinderzitje huren; dat 

scheelt een hoop gesleep 

beerzebulten.nl/fietsverhuur

Een balletje slaan? 
Dan heb jij bij ons keuze uit de 

tennisbaan of midgetgolf. De 

tennisbaan is van kunstgras en 

leent zich uitstekend voor een 

wedstrijdje. Of sla een balletje op 

de midgetgolfbaan. Deze baan ligt 

er al vanaf het begin en biedt al 

vele jaren vertier voor jong en oud!

Van april t/m eind oktober

BB 
VERHUUR

CORONA-PROOF 
GENIETEN BIJ 
BEERZE BULTEN

Om ervoor te zorgen dat iedereen kan genieten van een onbezorgd verblijf 
hebben wij ook deze zomer weer verschillende maatregelen getroffen. Wij 
doen er alles aan om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, maar toch 
kunnen sommige zaken voor ons ook nieuw zijn of wat langer duren dan 
gewend. Daarom hopen wij dat jullie ons hierbij willen helpen, want samen 
zijn we één!

Wat is er anders? 
De maatregelen zijn her en der terug te vinden op het park. Verder zullen we 
ook deze zomer weer zwemmen en spelen op tijdsloten. Daarnaast kiezen 
wij voor zo veel mogelijk activiteiten  in de buitenlucht die alleen voor 
kinderen zijn of die je met je eigen gezin kunt doen. En ondanks het feit dat 
we proberen gepaste afstand te bewaren is Bultje natuurlijk altijd in voor een 
high-five; dat zal nooit veranderen! 

Verken de omgeving van ons park niet 

alleen te voet of per fiets, maar huur een 

kano. Vanaf het park kun jij zo met kano 

het water op. Super leuk! En daarnaast 

ontdek je plekjes van het Vechtdal die je 

anders niet zo snel zult zien. De kano’s 

zijn te huur voor een dagdeel of een dag. 

beerzebulten.nl/kanoverhuur

TIP 
van Johanneke

beerzebulten.nl/coronavirus 

Kijk voor de meest actuele informatie op:
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Comfortplaats Royaal 
of met privé-sanitair 
Dit jaar hebben wij 2 nieuwe 
kampeerplaatsen gecreëerd voor nog 
meer comfort. Zoals de naam het al doet 
vermoeden is de Royaal plaats zeer ruim, 
maar liefst 140 m2 . In totaal zijn er 70 
comfortplaatsen Royaal en 26 plekken met 
privé-sanitair. Je hoeft hiervoor dus niet van 
je plek af en dat is natuurlijk giga fijn! 

Poppetje van Papier
Deze zomer kun jij af en toe genieten van 
de voorstelling van ‘Poppetje van papier’.
Wellicht ken jij ze wel van Holland’s Got 
Talent waar ze afgelopen winter veelvuldig 
te zien waren en zelfs een finaleplek  
hebben behaald. Nou, zij komen gewoon 
naar Beerze! 

Foto: Erik Franssen

Altijd wel iets te doen!
Zelfs in de winter hebben de mannen 
van de technische dienst genoeg te 
doen. Zo hebben zij afgelopen winter 
hebben groot onderhoud gepleegd bij 
het Giga Konijnenveld. 

Aankomende winter
Het hoeft geen zomer te zijn om volop 
plezier te beleven bij Beerze Bulten. 
Ook in de winter kun je bij ons terecht. 
Verblijf dan in een sfeervolle, verwarmde 
Youpi Lodge of geniet met het gezin in 
de vernieuwde bungalows. Daarnaast 
organiseren wij vele winterse activiteiten, 
maar laten we vooral het discozwemmen 
en onze Sinterklaas- en Kerstshows niet 
vergeten. Altijd weer een feest!

BB UPDATE
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Eindredactie
Johanneke Hagedoorn

Redactie
Ilona Knotters
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Kim Overweg 
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Barbara Trienen, Jochem van de 
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Overweg, Ton Hurks, Matthijs 
Leurink, Rick Meinen, Niels Overweg 
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Aan dit magazine 
werkten mee
Grieta, Bultje, Herma, Gerjanne, 
Eefje, Sandra, Aart, Dérick, Jochem, 
Bibi, Gerrit-Jan, Albert Albino, Naomi 
en Michelle

Uitgever
Beerze Bulten B.V.

Ons adres
Kampweg 1
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Note van de redactie
Dit magazine is begin 2021 met de 
grootste zorg samengesteld. Omdat 
wij op het moment van schrijven 
alleen maar kunnen hopen dat de 
zomer weer als vanouds zal zijn, 
kan het voorkomen dat sommige 
activiteiten niet zullen doorgaan 
of zullen worden aangepast. Wij 
hopen op jullie begrip. Samen staan 
we sterk en kunnen we er een 
prachtzomer van maken! 

Tips voor de redactie
Heb jij tips voor dit magazine? 
Dan ontvangen wij deze graag! 
Stuur een mailtje naar 
communicatie@beerzebulten.nl
Alvast bedankt!

Green Key 
Voor de 17e keer hebben wij een Gouden Green Key mogen ontvangen. Green Key 
is het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatiebranche. 
Bedrijven met een Green Key keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen, 
zonder dat de gasten hoeven in te leveren op comfort en kwaliteit. 
 
Wij doen dit onder andere door gebruik te maken van ledverlichting en water-
besparende douches. Ook zijn wij op verschillende fronten digitaal gegaan 
om zo papier te besparen. Je kunt hierbij denken aan de app die het 
infoboekje vervangt of de keuken waarbij alle bestellingen niet meer 
op papier binnenkomen, maar te zien zijn op schermen.

Camping 
van het jaar 
In 2020 zijn wij 
genomineerd voor 
ANWB ‘Camping van het Jaar 
2021’. Iets waar wij niet alleen 
heel erg trots op zijn, maar 
vooral ook dankbaar voor zijn. 
2020 was voor iedereen een 
uitzonderlijk jaar. Namens het 
gehele team willen wij jullie dan 
ook bedanken voor jullie stem. 
Ondanks dat het feit dat we niet 
gewonnen hebben maakt jullie 
steun dat meer dan goed!
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Vandaag is 
mijn favoriete 

dag!

Beleef een onvergetelijke 
ZOMER bij Beerze Bulten!

www.beerzebulten.nl


