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...en nog
veel meer!

Op z’n

Hagedoorns
De herfst- en winterperiode breken

aan. Geniet van alles wat Beerze Bulten
en haar omgeving te bieden heeft!

De herfst- en winterperiode breken aan. Een
mooi pallet van kleuren in de Beerzer bossen en
een mooie aanleiding om eens te genieten van de
prachtige natuur in de omgeving van ons park.

Meer ruimte voor flora en fauna
Vorig jaar is het Landschap Overijssel gestart met de
natuurherstelmaatregelen in onze bossen. Voor Beerze betekende
dat onder andere dat er 40-50 hectare bos is verdwenen. Hier werd
nogal sceptisch tegenaan gekeken door de lokale bevolking, want
we hebben toch juist dat bos nodig om CO2 uit de lucht te halen?
De bedoeling is echter dat het natuurgebied natter wordt en daarom
moeten er bomen weg. ‘Een vliegden neemt al gauw 200 liter water
per dag op en doordat deze bomen ook nog eens heel oud zijn, neemt
deze weinig tot geen CO2 meer op.’ aldus het Overijssels landschap.
Doordat het natuurgebied natter wordt, ontstaat er weer meer
ruimte voor bepaalde flora en fauna. Stukken heide moeten weer
groter worden en ook de zandverstuiving is weer in ere hersteld.
Ik denk dat er afgelopen jaar wel 200 kiepers met plagsel zijn
afgevoerd. De zandverstuiving is daarmee 3 keer zo groot geworden.

Uitgelaten genieten
op de zandverstuiving
Wij hebben sinds april dit jaar een hond, een zwarte labrador en
hij heet Hugo. Dagelijks loop ik met hem over de zandverstuiving.
Vooral ’s morgens vroeg is het schitterend. De jeneverbessen en de
oude dennen staan dan in de douw. En wanneer het dan wat ‘heiig’
is en de zon komt er iets door, dan is dat echt een schitterend beeld.
Het heeft iets surrealistisch.
Het doet me denken aan een
gedichtje dat wij ooit van een
Kreupele bomen
gast kregen en hier op mijn
Misvormde bulten
kantoor aan de muur hangt;

Beerze
Ongerept mooi
Mijn domein
- Een gast

Een gedichtje dat we alweer meer dan 30 jaar geleden ontvingen,
maar nog steeds zeer treffend en prachtig opgeschreven. Wanneer u
tegenover de hoofdingang het bos ingaat, ziet u die zandverstuiving
direct liggen. Zowel voor nieuwe gasten als voor gasten die hier al
jaren komen, zeker een aanrader om met de kinderen eens even naar
toe te wandelen.

Hond Hugo

Ja, onze hond. Ik had het er al even over. Hugo
is zijn naam. Een mooi beestje. We hebben
hem nu sinds april en het gaat hartstikke
goed, op een paar kapot gekauwde schoenen
en laarzen na dan. We hadden het eigenlijk al
een paar jaar over een hond, maar eerst waren
de kinderen nog klein en kostte dat veel energie
en tijd. Daardoor werd het iedere keer met een jaar
uitgesteld. Nu wilde heel Nederland in corona tijd een hond en dus
viel het niet mee om een goed nestje te vinden, maar uiteindelijk
kwamen we terecht bij een boerderij achter Den Ham. Daar hadden
ze een nest met labrador puppy’s. Het is net alsof je weer een klein
kind in huis hebt, want de hele dag ben je toch met hem bezig.
Vooral de eerste weken en ’s nachts nog even eruit om hem te laten
plassen. Maar we hadden hem toch redelijk snel op regel en intussen
is hij een onderdeel van het gezin geworden. Onze kinderen vinden
het geweldig en iedere dag wordt Hugo uitgebreid geknuffeld
door onze dochter Wiep. De 10.000 stappen per dag komen we
gemakkelijk aan met 4 keer uitlaten. Heerlijk om tussen de middag
even een wandeling in het bos te maken. Dan is het hoofd direct ook
weer even leeg. Na de herfstvakantie dan kunt u hem soms op het
terrein aantreffen want dan laten we hem gewoon op het park uit.

Geniet!
Het is goed toeven in Beerze. Soms is het zo dichtbij, maar moet
je het maar net even zien. Dat gun ik onze gasten ook… Geniet van
alles wat Beerze Bulten en haar omgeving te bieden heeft!
Vriendelijke groet,

Gerrit-Jan Hagedoorn
& medewerkers
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Beleef een
onvergetelijke

winter
Deze winter hoef jij je geen

moment te vervelen tijdens je
verblijf bij Beerze Bulten. Want
ook in de winter zetten wij
alles op alles om jouw verblijf
onvergetelijk te maken! Deel je
foto’s met #beerzebulten en laat
ons meegenieten.
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Zing mee in het

Theater
Vind jij Bultje en zijn vrienden ook zo leuk? Breng dan een bezoek aan
ons theater en beleef giga gave shows. Deze winter kun je ook genieten van
onze nieuwste musical ‘Bultje wordt beroemd’. Dat wil je toch niet missen?

Ontdek het Vechtdal

Beerze Outdoor
Beerze Bulten is gelegen in het Vechtdal, een natuurrijke
omgeving met gezellige dorpjes. Ook vind je in het
Vechtdal veel dieren. Spot de eekhoorntjes vanuit je
accommodatie of beleef het avontuur in de bossen van
Beerze en wordt een echte Beerze Ranger.

Smakelijk genieten

Brasserie
de Hagehorst
Buiten mag het dan guur en koud zijn, maar binnen in de
Brasserie brandt het haardvuur en staat gastheer Dérick met
zijn team voor je klaar om te zorgen voor de inwendige mens.

Sport & Belle!

Beauty & Fitness
Terwijl de kinderen aan het spelen zijn kunnen
de ouders deelnemen aan een gratis outdoor-les
van Beerze Fitness. Liever ontspannen?
Kom dan tot rust in onze sauna, zoutgrot
of beautysalon.
5

@
@reijslinda

@kirstenschuringa

@zijenstijl

@vanbaalschoo

@hanzeman

@an0ukmeijer

@mandydelange_

@meijerromy

YOUPI! LODGE

@heraclesalmelo

@marielle_kroeze_altena

@stoutenfotografie

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

6 |

BEERZE BULTEN FAMILIE MAGAZINE - winter editie 2021/2022

@beerzebulten

@beerzebulten
Wow, wat is Bultje weer verwend!
Zoveel mooie tekeningen van jullie!
Bedankt allemaal!
#beerzebulten #blijftjebij #onvergetelijk

@meijerromy
From outer space
@beerzebulten
#gigakonijnenhol #leukmetkids #ruimteschip

@_gabrielledevries
Genieten @beerzebulten
#genieten #topcamping
#beerzebulten @gigakonijnenveld
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Je hebt het misschien al voorbij zien komen
op onze socials, maar graag zetten wij de
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YOUPI! LODGE
Speciaal voor Beerze Bulten ontworpen!

Een hoogwaardige en sfeervolle accommodatie
je het echte buitengevoel geeft!
De Youpi! Lodge is een sfeervolle en comfortabele 6-persoons
accommodatie die zijn naam dankt aan het liedje “Youpi! Wat is het
hier toch fijn!”. En fijn is het zeker in deze bijzondere accommodatie!

Het echte buitenleven
De stoere, robuuste lodge met ’tentlook’
biedt het gevoel van kamperen met het
ultieme glamping comfort. En nu denk
je misschien: “Glamping dat is toch voor
de zomer?”. Maar dankzij de uitstekende
isolatie, CV en gashaard is deze lodge het
gehele jaar geschikt voor een aangenaam
verblijf. Zet in de winter de gashaard
aan, plof neer op de bank (met een
warme chocolade melk natuurlijk) en ga
eekhoorntjes spotten… Deze lodges liggen
verspreid over het park, tussen de bomen.
Hier ervaar je dus het echte buitenleven!

DE BEERZE BULTEN APP
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!

Heb jij onze handige
app nog niet?

Receptieloos inchecken

Animatieprogramma

Verblijfsinformatie

Eten bestellen

Aanmelden voor activiteiten

Tafel reserveren

Openingstijden

Bultje’s ansichtkaart

Tijdsloten & reserveren

Park plattegrond

Scan de QR code hiernaast met de camera
van je telefoon om de BB app te downloaden!
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Ha!
Goed.

Bultje gaat naar
het zwemparadijs!
Hij is alleen zijn handdoek vergeten! Hoe moet
hij door het doolhof bij de handdoek komen?

Vind de
eekhoorntjes!

t Eefje a
aag
lt
r
d

Eefje’s

?
ijd

Wa
t

ER ZIJN EEN AANTAL EEKHOORNTJES
VANUIT HET BEERZE BOS IN HET
MAGAZINE TERECHT GEKOMEN! KUN JIJ
ZE ALLEMAAL VINDEN? HOEVEEL TEL JE?

SCHOENEN
PARADE
Welk plaatje is juist?
Omcirkel de letter.

A
C
B
9

BEAUTY &
WELLNESS
Bij een vakantie of weekendje weg wil je als ouder ook graag ontspannen
en waar kan dat nu beter dan in onze beautysalon of in één van onze
wellnessfaciliteiten? Of je nu kiest voor een heerlijke massage of een
bezoek aan onze sauna; pure ontspanning is waar het bij ons om draait!

TIP van Michelle

Beautysalon
Al meer dan 10 jaar kun je bij ons
terecht in onze beautysalon. Ons
team heeft een jarenlange ervaring
op het gebied van huidverzorging en
wellnessbehandelingen. In de salon
werken wij met het Italiaanse merk
[ comfort zone ]. Een bewuste keuze.
Niet alleen staat ontspanning centraal
bij dit merk, ze werken ook nog eens
met de beste ingrediënten van
natuurlijke oorsprong.

Pure ontspanning
Elke behandeling start met het
tranquillity welkomstritueel. De
heerlijke tranquillity geur zorgt voor
een warm welkom. Tijdens de lichte
aanrakingen nemen langzaamaan de
spanningen af, waardoor je nog beter
kunt genieten van de behandeling.
Deze behandelingen zijn uniek in hun
soort. Zo worden ze volledig masserend
uitgevoerd en dit zorgt niet alleen voor
een betere doorbloeding van de huid,
maar ook voor totale ontspanning.

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 huidverzorging.

Ontspanning voor thuis
Te lang teveel stress of spanning zorgt ervoor dat je hersenen minder goed
functioneren. Hierdoor ben je sneller afgeleid of gevoeliger voor negatieve emoties.
Dit is te voorkomen door je hersenen voldoende rustmomenten te geven. Om thuis te
zorgen voor een ontspannen gevoel hebben wij een speciale top 3 samengesteld met
producten uit de tranquility-lijn van [ comfort zone ].

Cadeau

tip!

Homespray
Voor advies
kun je altijd
terecht bij
één van onze
specialistes.
Wij helpen
je graag!
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Een spray om een
ontspannen sfeer te creëren.
Spray deze bijvoorbeeld op
je beddengoed voor een
betere nachtrust.

€36,50
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Showercream
Een heerlijke douchecrème
met opvallende hydraterende
eigenschappen. Daarnaast zorgen
de aromatische geuren voor
ontspanning. Perfect om te gebruiken aan het einde van
een drukke dag!

€29,50

Candle
Deze aromatische kaars
vult de ruimte met een
heerlijke geur van bloemen
en sinaasappel, waardoor
een gevoel van ontspanning
en welzijn wordt gecreëerd.
€12,50 (70 gram)
Ook verkrijgbaar in 280 gram

Sauna Beerze Bulten
Beerze Bulten beschikt over een saunaruimte met 4 verschillende sauna’s en
een sfeervolle rustruimte. In deze ruimte brandt een gezellig haardvuur waar
je heerlijk kunt bijkomen van de saunagangen. Tevens is er een buitenruimte
voor een verkwikkende douche.

Die ‘me-time’ heb
je wel verdiend!

Verschillende sauna’s
De bio-sauna heeft een temperatuur van
45°C en is een mooie sauna om te beginnen.
De infrarood cabine met een warmte van
50°C werkt pijn verlichtend en herstellend bij
spier- en gewrichtsklachten. Het stoombad
heeft een luchtvochtigheid van 100°C en
is goed voor huid, haar en de luchtwegen.
Verder is er nog de Finse sauna. Met een
temperatuur van 85°C tot 90°C zorgt
deze sauna voor een helende werking op
de luchtwegen dankzij het gebruik van
eucalyptus.

Sauna Tips
Private Sauna
Wil je ongestoord genieten in
onze sauna, dan kun je deze
geheel voor jezelf of met
meerdere mensen afhuren.
Neem de tijd
Ga tussen de saunagangen
lekker relaxen bij de open
haard. De ligbedden staan er
niet voor niets, want zo kan je
lichaam langzaam wennen aan
de nieuwe temperaturen.
Drink voldoende
Tijdens een bezoek aan de
sauna verlies je veel vocht en
om hoofdpijn te voorkomen
raden wij je aan om genoeg te
drinken. Ons team bij de SWFreceptie voorziet je graag van
een drankje!

Zoutgrot met zout

uit het Himalayagebergte
Naast de sauna kun je ook ontspannen in onze zoutgrot.
Deze zoutgrot was de eerste zoutgrot in Nederland
is opgebouwd uit echte zoutblokken uit het
Himalayagebergte. Het oeroude mineraal is ontstaan
uit verdamping van zeeën en bevat nog steeds al
zijn oorspronkelijke elementen. Elementen die
helend werken bij pijn in de gewrichten of bij
slaapproblemen. Daarnaast is een bezoek aan
de zoutgrot ook aan te bevelen voor astma- en
C.O.P.D. patiënten. Een sessie duurt 45 minuten
en heeft hetzelfde effect op je lichaam als 3 uur
lang frisse zeelucht in ademen. Neem dus plaats
in de ligstoel en ontspan… Je zult niet de eerste
zijn die we wakker moeten maken aan het einde
van een sessie.
Zoutgrot sessie € 7,50 p.p.
5 Rittenkaart € 30,- p.p.
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Fit de winter door
Wist je
dat yoga:
Oorspronkelijk uit India komt?
Goed is voor je spijsvertering?
Helpt bij je concentratievermogen?
Zorgt voor een betere nachtrust?

Wil je naast ontspannen in onze beauty & wellness ook lekker
actief zijn? Dan zit je goed bij Beerze Fitness! Naast sporten in
onze professionele fitnessruimte kun je tijdens je verblijf ook
gratis deelnemen aan onze groepslessen.

Fitnessruimte

Groepslessen

Onze fitnessruimte is 7 dagen per
week geopend van 09:00 uur tot
22:00 uur. In de ochtend en avond
zijn onze instructeurs aanwezig
om je te helpen bij je oefeningen
of voor het opstellen van (afval)
schema. De ruimte beschikt over
Technogym apparaten en er is
een exclusieve fitnessmat voor
grondoefeningen. Het gebruik van
de fitnessruimte is tegen betaling.

Daarnaast bieden wij ook diverse
(outdoor) groepslessen aan. Deze
lessen worden verzorgd door onze
eigen instructeurs. Zo nemen zij
je mee naar de bossen van Beerze
voor een uitdagende power
walking les of kun je deelnemen
aan een enerverende yogales met
Yvonne. Zowel de fitness als alle
groepslessen zijn op inschrijving.

Fysio Totaal
Met zorg voor beweging
Een ongeluk zit in een klein hoekje, zo ook tijdens je vakantie.
Daarom werken wij bij Beerze Fitness samen met Fysio Totaal.
Voor alle ongelukjes of (chronische) klachten waarbij fysio gewenst is staat Fysio Totaal voor je klaar. Niet alleen bieden zij persoonlijke aandacht,
ze bieden ook een hoge kwaliteit van zorg. Er is een speciale behandelkamer ingericht en daarnaast kunnen de therapeuten gebruik maken van
onze fitnessruimte om jou zo goed mogelijk te begeleiden. Tevens is het mogelijk dat Fysio Totaal bij je langskomt in de accommodatie, zodat jij
snel weer kunt genieten van je vakantie!

T 0523 - 28 16 17
E info@fysiototaal.nu
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BEERZE
OUTDOOR

Beerze Bulten is gelegen in het Vechtdal. Dit gebied wordt gekenmerkt door haar rijke cultuur
en natuur. Vanaf het park wandel je zo de prachtige bossen in met heide en zandverstuivingen.

Zandverstuiving Beerze
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 hebben plaats gemaakt voor heide en zandverstuivingen. Tegenover het park
bevindt zich zo’n zandverstuiving waar verschillende wandelroutes je langs de mooiste
plekjes van Beerze brengen!

Huize Beerze
Huize Beerze is in 1924 gebouwd in
opdracht van Baron Bentinck, maar de plek
komt al eerder in de geschiedenisboeken
voor en werd in 1328 al genoemd. Dat
het een bijzonder huis is, is zelfs de
koninklijke familie niet ongemerkt
gebleven. Zo heeft de oma van de Koning
er vroeger regelmatig geslapen. Met kerst
organiseert de muziekvereniging hier een
sfeervolle kerstwandeling met duizenden
waxinelichtjes. Het is dan net een sprookje!

Sterrenwacht
het Vechtdal

Je moet er wel even voor opblijven, maar
wat is dit gaaf! Elke eerste woensdag van
de maand kun jij in Dalfsen van 20:00 tot
22:00 uur naar de sterren kijken. Tevens
staat het team voor je klaar om al je
vragen over astronomie te beantwoorden.

sterrenwachthetvechtdal.nl

Foto: oudommen.nl

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.
13

14 |

BEERZE BULTEN FAMILIE MAGAZINE - winter editie 2021/2022

15

Ontdek ons heerlijke

ZWEMPARADIJS
Volgens Bultje is een vakantie compleet zonder een bommetje in het zwembad!
Hij trekt maar wat graag zijn zwembroek aan en spettert er op los. Kom jij ook?

38x van de glijbaan
Vind jij de glijbanen ook altijd zo tof?
Dan zit je goed bij Beerze Bulten, want
wij hebben niet 1, maar 2 glijbanen!
De gele en rode glijbaan staan garant
voor volop zwemplezier. En als dat nog
niet genoeg is heeft ons zwemparadijs
ook een Adventure Island met waterkanonnen en een Space Tube!
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Speciale verlichting

In de winter wordt het eerder donker en
dat komt goed uit! Want dan zie je onze
speciale ledverlichting alleen maar beter.
De verlichting zit zowel boven als onder
het water en zorgt voor toffe effecten.
Paars, geel, groen of rood… Alle kleuren
van de regenboog komen wel voorbij!
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Spetter pieter pater
Speciaal voor de kleintjes heeft ons
zwemparadijs een apart peuterbad.
In het ondiepe water kunnen zij er
vrolijk op los spetteren, spelen met
de sproeiers en zelfs roetsjen van
de glijbaan.

EEN BAANTJE
ZWEMMEN?

Ook dat is mogelijk! Daarnaast kun je ook
gratis deelnemen aan onze aquarobic-lessen.
Deze les kun je afsluiten in het speciale
wellnessgedeelte van het zwembad.

Zwe
mjuf
Herm
a

Zwemles
tijdens je verblijf
Het zwemparadijs heeft ook een echte zwemschool. De zwemlessen vinden
doordeweeks plaats, maar het is ook mogelijk om tijdens jouw verblijf privélessen
te volgen of bijscholing te krijgen. Handig wanneer jouw zoon of dochter extra
ondersteuning nodig heeft. Voor meer informatie en de mogelijkheden kun je
telefonisch of per mail contact opnemen met onze zwemschool. Of loop even langs
bij de receptie van het zwembad. Wij helpen je graag!

17

GIGA
KONIJNENHOL
Dit is ons huis, het Giga Konijnenhol! De mooiste avonturen
beleef je in het Giga Konijnenhol. Dit hol is het huis van Bultje
en is een heus speelparadijs. Weer of geen weer, hier kun je
naar hartenlust spelen en genieten van de theatershows!

Volop speelplezier
voor alle kids
Het Giga Konijnenhol biedt volop
speelplezier voor alle leeftijden. Voor
de peuters is er een aparte hoek waar
zij onbezorgd kunnen spelen. Hier vind
je een ballenbak, grote stapelblokken
en diverse puzzels.
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Voor de daredevils
Hou jij wel van een beetje actie? Dan is
Bultje’s speelbos the place to be! Klauter
omhoog in de 10 meter hoge netten en
roetsj naar beneden van de glijbaan.
Neem plaats in de UFO, duik in de
ballenbak, spring op het springkussen
of klim over het theater heen. Dat laatste
vindt Eefje nog wel een beetje spannend,
maar misschien moet jij haar gewoon
laten zien dat het echt easy is.
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Knutselen & workshops

Ben jij dol op knutselen? Dan kun jij je
hart ophalen tijdens ons knutseluurtje.
Hier maken we iedere keer iets leuks. Van
onderzetters tot slijm; het kan allemaal!

Theatershows
In het weekend en tijdens de vakanties
kun je genieten van onze theatershows
met Bultje en zijn vrienden. Dat wordt
weer lachen, gieren en brullen! En ja, ook
de papa’s en mama’s doen vrolijk mee,
want wie niet mee doet moet …

Speciaal
voor de ouders
Als ouder plof je neer in de banken
rondom de speeltoestellen of neem

In het Giga Konijnenhol bevindt zich de gezellige

je plaats in de lounge. Hier kun je

eetkamer van Bultje. Hier kun je de gehele dag door

zelfs TV kijken en natuurlijk is de

terecht voor wat lekkers. Van een heerlijke cappuccino

WiFi gratis. Ben jij net als Bultje een

in de ochtend tot Aart’s Special in de middag. Deze

echte voetbalfan (hij is niet voor

ziet er niet alleen supergaaf uit, hij is ook nog eens

niets de mascotte van Heracles

superdepuper lekker!

Almelo) dan kun je in het Giga
Konijnenhol je hart ophalen, want

• Lunch en diner •

wij slaan geen enkele wedstrijd over.

Van spelen krijg je trek. Gelukkig zit je hiervoor bij Bultje’s

Tijdens de wedstrijd kun je genieten

Eetkamer helemaal goed. Wat dacht je van een stokbroodje gezond

van een hapje en een drankje. Niet

of een tomatensoepje voor de lunch en een hamburger of pizza

verkeerd toch?

voor het diner? De burgers hebben niet alleen leuke namen zoals
Bibi’s Dubbele Cheese Burger of Beerza’s Vega Burger, ze zijn ook
echt giga goed. Wist je dat je je eten ook online kunt bestellen

Kinderfeestje

Wist je dat je in het Giga Konijnenhol
ook je kinderfeestje kunt vieren?
Deze winter hebben we echt een
giga gaaf kinderfeestje, namelijk het
‘Spionnen Feestje’. Met dit feestje
beleef je samen met je vriendjes
en vriendinnetjes een spannend
avontuur door de natuur. Een
telefoon vertelt je alles en onderweg
moet je verschillende vragen
beantwoorden om middels een GPS
tot het einde te komen… Durven
jullie het aan?

en afhalen? Zo kun je deze winter ook in je eigen accommodatie
genieten van al het lekkers! Oh en laten we de loaded fries niet
vergeten. Om je vingers bij af te likken zo lekker!

2,-

Nieuw!
Heb jij ‘m al
geproefd?
IJskoud de
lekkerste!
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Psst… Ken jij het al?

BEERZE
BOWLING
In het Giga Konijnenhol vind je een echte bowlingbaan!

Deze bowlingbaan is uniek in zijn soort omdat de 4 bowlingbanen beschikken over giga gave glow in the dark effecten.
Dit is dus niet zo maar een bowling, dit is Beerze Bowling!

Glow in the dark
Voorbij Bultje’s Eetkamer bevindt zich onze
giga gave bowling baan. Deze bowlingbaan
wordt omgeven door een bos waar konijntjes
zich hebben verstopt. Door de glow in the
dark effecten komen zij zo maar in een keer
tevoorschijn. Heb jij ze al gespot?

Verdwaalde dino’s

Zie jij naast konijntjes ook dino’s in Beerze
Bowling? Nou, dan ben je niet gek aan het
worden hoor Je hebt het helemaal goed
gezien. En geen zorgen, deze dino’s zijn niet
eng; ze zijn nou juist super handig! Want via
de rug van de dino rolt de bal zo de baan over.
Zo gooi jij vast die eerste strike!
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Gezellig met
vrienden en familie
Beerze Bowling is uitermate geschikt voor
een gezellig uitje met het hele gezin of met
vrienden. Terwijl het buiten koud is beleef je
binnen de leukste bowlingavonturen. En als
je niet aan de beurt bent kun je op de fijne
bank genieten van een lekker hapje en drankje.
Er zijn tevens speciale arrangementen te
boeken met een giga lekkere bittergarnituur!

Reserveer eenvoudig
een bowling baan!
Je kunt onze app

Alle ballen verzamelen!

downloaden in de

Onze ballen hebben verschillende kleuren en
iedere kleur staat voor een bepaald gewicht.
De zwaardere ballen zijn geschikt voor jouw
papa of mama en de lichtere ballen zijn goed
voor de kids. Wil jij dus jouw papa of mama
verslaan? Kies dan voor een lichte bal. Wist
je dat er ook bumpers zijn naast de baan?
Zo belandt jouw bal nooit in de goot. Ja, nu
weten we het zeker; jij gaat winnen!

App Store of
Google Play.
<< Scan de
code met
je camera
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al
B owling-ta
bekend met

Bij Beerze Bulten zijn wij
is andere
konijnentaal, maar bowlingtaal
niet
koek. Voor het geval jij het ook
tal
aan
zo goed weet hebben wij een
t:
geze
e
rijtj
woorden voor je op een

Strike

Je gooit een stike als je
alle kegels hebt omgegooid

Spare

Je gooit een spare als je na 2x
oid
gooien de kegels hebt omgego

Turkey

Indien je 3x op rij een strike
gooit heb je een turkey

Mooie momenten
vier je samen

Brasserie
de Hagehorst

Wist je dat je bij ons ook terecht kunt
voor een onvergetelijke familiedag? Bij
ons kun je samen zwemmen, spelen of
bowlen. Brasserie de Hagehorst maakt
jullie dag compleet door te zorgen voor
de inwendige mens. Koffie met gebak,
een uitgebreide lunch of een heerlijk
buffet; niets is ons te gek. Vraag ons naar
de mogelijkheden en samen zorgen
wij voor een topdag!

Genieten met een grote G
Wat eerst een kantine was, is uitgegroeid tot een sfeervolle brasserie.
Hier kun je in de winter genieten van gezellige momenten bij het

Gastheer
Dérick

hardvuur en natuurlijk van de lekkerste gerechten.

Culinaire beleving
Gastheer Dérick verwelkomt je graag in onze Brasserie.
Samen met de chefs zal hij de inwendige mens volop
versterken. Maak je dus klaar voor een culinaire
beleving en ontdek de smaken uit het Vechtdal.
Brasserie de Hagehorst werkt veel samen met lokale
ondernemers. Zo kun je genieten van (h)eerlijk vlees
van de Vechtdal Hooglanders en verse eieren van de
Slothoeve uit Bergentheim.

Een echte bandiet

Ook aan de kinderen is gedacht! Zij vermaken zich met
puzzels op de menukaart of in de speelhoek. Natuurlijk is
er ook een speciaal kindermenu, waarbij de kids kunnen
smullen van Bibi’s Mixmaaltijd of kunnen spelen voor
bandiet en een vorkje mee prikken van hun papa of mama.

Een proeverij
hoort erbij
Daarom heeft Dérick samen
met de chefs weer een heerlijke
proeverij samengesteld, zodat
jij verschillende lekkernijen van
de Brasserie kunt proeven. Een
echte aanrader!

De keuken
brigade
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De start van Beerze Bulten

1949

In dit jaar kocht Gerrit Jan Hagedoorn Senior (de opa van Gerrit
Jan) een stuk grond in Beerze en maakte er een kampeerterrein
met pomp van. Ook liet hij een huisje en een barak bouwen. Een
aantal jaren later kwamen hier ook nog pensionkamers bij en zo
groeide het langzaam uit tot een heus vakantiepark.

Geschiedenis
Beerze Bulten bestaat inmiddels al weer meer dan 70 jaar en wat ooit begon als een camping is
uitgegroeid tot een vakantiepark met vele faciliteiten waar je het hele jaar door volop kunt genieten!

De eerste camping met een openluchtbad

1972
In 1972 werd het zwembad geopend en hierdoor was Beerze Bulten één van
de eerste campings met een openluchtzwembad. De basis van dit zwembad
is nog steeds aanwezig en is nu bekleed met roestvrij staal. In 2006 werd de
schoonheidssalon, fitnesscentra, sauna en zoutgrot toegevoegd aan de faciliteiten
van de camping. Ook hier was Beerze Bulten zijn tijd ver vooruit met de eerste
zoutgrot van Nederland. In de winter van 2019 heeft het zwembad een spetterende
verbouwing ondergaan en staat het nu garant voor uren zwemplezier!

Opening Giga Konijnenhol

1999
In dit jaar werd het Giga Konijnenhol geopend door Prinses
Margriet. Een onvergetelijke dag voor de familie Hagedoorn. Niet
alleen vanwege de komst van Prinses Margriet, maar ook omdat op
die dag de eerste Beerze Bulten musical in première ging. In 2017 is het
Giga Konijnenhol geheel vernieuwd, maar het theater is er nog steeds.

22 |
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Heden &
toekomst
Koninklijk bezoek

Zomer 2021
Afgelopen zomer werd Beerze Bulten wederom verblijd met Koninklijk
bezoek. Dit keer heeft niemand minder dan Koningin Máxima een
bezoek gebracht aan Beerze. Zij kwam speciaal om in gesprek te gaan
met de ondernemers van het Vechtdal en Regio Zwolle over wat
corona teweeggebracht heeft het afgelopen jaar. Een bijzondere,
gedenkwaardige, maar bovenal waardevolle dag voor iedereen!

Winterkamperen

Winter 2021
Voor het eerst sinds jaren is het weer mogelijk om in de winter te kamperen bij
Beerze Bulten. Dit dankzij ons nieuwe privé-sanitair. Tijdens de kerstvakantie
kunnen de echte kampeerliefhebbers hun caravan uit de stalling halen om te
kamperen bij Beerze Bulten. Dat is toch giga gaaf?!

Wikkelhouses

2022
Ja, mensen hier ben ik dan… Aart. Ik neem even de pen over, want 2022 wordt een
memorabel jaar. In 2022 maakt toiletgebouw Aart plaats voor iets nieuws. Iets giga
gaafs! En eerlijk is eerlijk; ik moest hier natuurlijk even over babbelen met de baas,
maar mensen geloof mij, mooier dan dit wordt het niet! Het toiletgebouw maakt
namelijk plaats voor 4 wikkelhouses! Een wikkelhouse is niet alleen bijzonder van
vorm, het is ook nog eens super duurzaam en op weg om een 100% biologisch
afbreekbaar huis te worden. En daar houden we van bij Beerze Bulten! Daarnaast zijn
deze bijzondere huisjes ook nog eens super sfeervol. Hier wil jij aankomende zomer
toch zeker ook verblijven? Goh, ik bedenk me nu wel dat we misschien nog even
over de naam moeten praten… Aart’s Wikkelhouse; dat klinkt toch toppie toppie?
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Rara ik heb een hoed, maar geen hoofd.
Wat ben ik?
Een paddenstoel
Hoe maak je Aart nieuwsgierig?
Dat vertel ik je morgen wel
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Eefje is dol op
unicorns. Zij heeft
niet voor niets altijd
gave unicorn sloffen aan.
Deze winter heeft Eefje een speciaal
recept voor jou gemaakt, namelijk
‘Eefje’s Unicorn Chocolademelk”.
Dit heb je nodig voor 2 bekers:
 50 gram witte chocolade
 300 ml melk
 Mespuntje rode kleurstof
 Slagroom
 Mini marshmallows (of andere versieringen die jij lekker vindt)

1

Zo maak je het:
1

Hak de witte chocolade in kleine stukjes
(dit kan je papa of mama vast heel goed!)

2

Verhit de melk op een matig vuur en breng
het al roerende aan de kook

3

3

Voeg de chocolade toe en roer het nu goed
door met een garde

4

4

Voeg een druppel rode kleurstof toe en roer
het weer goed door

5

Giet de melk in een beker

6

Doe er een goede toef slagroom op, versier
met lekkere snoepjes en klaar is Eefje!

2

r!

HOEVEEL DIEREN TEL JE, BULTJE EN BIBI MEEGETELD?

aa

Smullen

m

Verbind
s!
de puntje
WAT IS HET?
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WAT HOORT NIET BIJ DE WINTER?
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WAT GAAT ER VERKEERD?
1
2
3
WELKE LETTERS KUN JE VINDEN
EN WELK WOORD VORMEN ZE?

Kun jij
Bultje vinden?
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Bultje
Foundation

Laat kind
eren
kind z
ijn

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.

Bultje’s wensboom
Afgelopen zomer heeft de Bultje Foundation tijdens Aart’s
Kleedjesmarkt een wederom wensboom geplaatst. In deze
boom kon je een wens hangen voor iemand die wel wat
extra’s kon gebruiken. Ook dit jaar hingen er weer prachtige,
hartverwarmende wensen in de boom. Het was erg
moeilijk om een keuze te maken en daarom heeft de Bultje
Foundation ook dit jaar weer meerdere wensen vervult.

Heb jij ook een wens?
Kijk op vriendvanbultje.nl voor verdere info.

Talk ’n Joy week
Dit is een speciale week voor kinderen waarvan de ouders een
verslavingsprobleem hebben (gehad). Tijdens deze week worden er vele
gesprekken gevoerd afgewisseld met leuke activiteiten waaraan de Bultje
Foundation heeft mogen bijdragen.

BBMUSTHAVES
Foto: Amanda LeurinkN

We l ve Bultje

Bordje

Met dit bordje met
Bultje, Bibi en Aart is
iedere maaltijd weer
een feest!

vanaf

5,-

2,-

De leukste tattoos
van Bultje, Bibi,
Aart en Beerza!
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12,95

Zing jij
ook mee?

Zing deze winter
mee met Bultje en
zijn vrienden! Van al
onze musicals hebben
we een cd! Dus ook van onze nieuwe
22e musical: Bultje wordt beroemd!
De nieuwste cd’s kosten €15,-.

Bultje &
Bibi Knuffel

Ben jij ook dol op
Bultje en Bibi? Dat
komt goed uit, want
met deze knuffels kun
jij de hele dag met ze
knuffelen!

1,Plakken
maar!

3D Rugzak

Met deze rugzak neem
jij Bultje en Bibi overal
mee naar toe!

vanaf

9,-

Kwartet

Mag ik van jou
Bultje? Huh, wat
zeg je nu? Ja, haha
met dit kwartet heb
je niet alleen Bultje
nodig, maar ook al
zijn vrienden.

4,-
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beerzebulten.nl/shop
Kijk voor deze en nog meer giga gave
BB musthaves op onze webshop of breng een
bezoek aan de receptie of het Giga Konijnenhol

BB UPDATE
Marshmallows roosteren
Een winter is niet compleet zonder het
roosteren van marshmallows. Daarom
zullen wij het ook deze winter vaak
organiseren. Kom je opwarmen bij het
vuur en geniet van de gezelligheid en
de marshmallows!

Broodjesservice
Een goed begin van de dag; dat is de
broodjesservice van Beerze Bulten.
Deze winter kun je elke dag verse, warme
broodjes ophalen bij onze receptie!
Als je voor 17:00 uur je bestelling doorgeeft,
kun je de volgende ochtend vanaf 09:00 uur
de warme broodjes ophalen. Naast witte
en bruine pistolets kun je ook croissants
bestellen. Hmmmm…

COLOFON
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Johanneke Hagedoorn

Redactie
Ilona Knotters

Vormgeving
& illustraties
Kim Overweg

Fotografie

Poppetje van Papier
on tour

Afgelopen zomer hebben onze gasten
kunnen genieten van de voorstelling van
‘Poppetje van papier’. Wellicht ken je ze
wel van Holland’s Got Talent waar ze vorig
jaar veelvuldig te zien waren en zelfs een
finaleplek hebben behaald. Deze voorstelling
gaat ook komend winter nog het hele land
door en dit wordt mede mogelijk gemaakt
door de Bultje Foundation.
Benieuwd waar ze optreden
of wil je graag meer lezen?
Scan dan de QR code!
degrotehaay.nl/poppetje-van-papier

Camp2Go

Vanaf 20 november zijn wij weer
te zien op RTL4 bij Camp2Go. Net
als vorig jaar heeft presentator
Sander Janson ons weer bezocht
en ontdekt hij samen met een
gezin al het moois
van Beerze. Kijken
dus! Meer lezen?
Scan de code:

Sneak preview

Zomer… Het lijkt nog zo ver weg, maar
zodra het nieuwe jaar begint maken wij
al weer volop plannen voor de zomer.
Zo bedenken we nieuwe activiteiten en
nieuwe shows. Ook is onze Technische
Dienst in de winter volop aan het werk
om ervoor te zorgen dat jouw zomer
onvergetelijk wordt bij Beerze Bulten.
We zien je dus graag weer in de zomer!

Green Key Goud
Voor de 18e 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.

Barbara Trienen, Jochem van
de Weg, Johanneke Hagedoorn,
Martijn ten Brummelhuis, Kim
Overweg, Ton Hurks, Matthijs
Leurink, Rick Meinen en
Vechtdal Marketing.

Aan dit magazine
werkten mee
Bultje, Jochem, Martijn,
Eefje, Herma, Teun, Michelle,
Bibi, Aart, Dérick, Wiep en
Albert Albino.

Uitgever
Beerze Bulten B.V.

Ons adres
Kampweg 1
7736 PK Beerze

Tips voor de redactie
Dit magazine is met de grootste
zorg samengesteld, onder voorbehoud van druk- en typefouten.
Heb jij tips voor het magazine?
Dan ontvangen wij deze graag!
Stuur een mailtje naar
pr@beerzebulten.nl
Alvast bedankt!

Wij doen dit onder andere door gebruik te maken van ledverlichting en waterbesparende 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.
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Beleef een onvergetelijke
WINTER bij Beerze Bulten!
www.beerzebulten.nl
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