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Digitalisering
Heel vreemd dat het virus zomaar weg lijkt te zijn. Zo plotseling 
het is gekomen, zo plotseling lijkt het ook weer weg te zijn. Het 
is een rare gewaarwording wanneer straks alle maatregelen zijn 
opgeheven. Een bijzondere tijd wanneer we erop terugkijken. 
Sommige zaken zijn erdoor in een stroomversnelling geraakt. 
Eén daarvan is digitalisering. Het online bestellen, tafel reserveren, 
aanmelden voor activiteiten etc. hebben een vlucht genomen. 
Soms heb ik weleens de illusie dat die telefoon aan de kant moet 
tijdens de vakantie, maar dat stadium zijn we gepasseerd. Ik merk 
het ook aan mezelf; tijdens een wintersport is het toch leuk om aan 
het einde van de dag even te kijken hoeveel kilometer je geskied 
hebt, een restaurant te reserveren of met een QR code een kaart 
te scannen en natuurlijk foto’s maken. 

Recreatieterrein wordt Festiveld
We zijn de afgelopen 2 jaar ons Giga Recreatieterrein meer gaan 
gebruiken voor onder andere onze shows. In de hoogseizoenperiodes 
is dat toch een fijne, ruime plek om de shows op te voeren. Na dit 
twee jaar op een soort geïmproviseerd podium te hebben gedaan, 
hebben we dit jaar geïnvesteerd in een professioneel mobiel podium 
dat we op meerdere plekken in kunnen zetten. In het voor- en 
naseizoen zullen we uiteraard nog wel in ons oude vertrouwde 
theater van het konijnenhol de shows verzorgen. Overigens is de 
naam van het Giga Recratieterrein gewijzigd in Festiveld. Dat klinkt 
iets eigentijdser en daarmee is ook de verwarring met het Giga 
Konijnenveld en Giga Konijnenhol van de baan. 

Bultje's Tuin
Wat dit seizoen het meest in het oog springt is denk ik ons nieuwe, 
groene wandelgebied; we noemen het ook wel Bultje's Tuin. 
Sanitairgebouw Aart is komen te vervallen. Na de investering in privé 
sanitair werd deze eigenlijk nauwelijks nog gebruikt. Hierdoor kwam 
er veel ruimte vrij rondom het Giga Konijnenhol en deze hebben 
we ingericht met een speeltuin, terras en een mooie doorgang 
richting onze centrumvoorzieningen. We hopen dit allemaal voor Gerrit-Jan Hagedoorn

& medewerkers

Op z’n
Hagedoorns

de start van het seizoen af te hebben maar levering van materialen 
is tegenwoordig een crime dus dat gaan we zien. Het wordt een 
heel mooie plek waar onze gasten even lekker met een ijsje kunnen 
zitten, waar we een leuke braderie kunnen organiseren en ik denk 
dat het terras aan de achterkant van het Konijnenhol ook een echte 
toevoeging is. Dat misten we daar wel. 

Wikkelhouses
Direct achter het wandelgebied worden vanaf begin april een aantal 
Wikkelhouses geplaatst. Dit zijn nieuwe duurzame accommodaties 
die er echt schitterend uitzien. Wij volgden dit bedrijf al een 
aantal jaren met bijzondere interesse en vorig jaar zijn we het 
avontuur aangegaan. Eerst eens samen met Johanneke kijken op de 
productielocatie. Een soort vrije werkplaats in Amsterdam Noord 
waar van alles gemaakt wordt maar op een duurzame manier. De 
Wikkelhouses zijn dan ook van karton gemaakt. Rondom een houten 
frame worden 22 lagen karton gewikkeld waardoor er een stevige 
constructie ontstaat. Daaromheen komt een folie zodat de boel goed 
waterdicht is en van binnen wordt alles met hout afgetimmerd. Het 
resultaat is echt verbluffend. Ze zien er schitterend uit en zullen hier 
helemaal op zijn plaats zijn. 

Bijzondere tijden
Zoals ik al schreef, het zijn bijzondere tijden. De ene crisis volgt de 
andere op en dat maakt het ook een onzekere tijd. Daarnaast valt 
het niet mee om alle vacatures goed ingevuld te krijgen. Er zijn 
simpelweg meer vacatures dan werkzoekenden. Ook daar proberen 
we met z’n allen creatief mee om te gaan. Want in de afgelopen 2 jaar 
is het BB ‘samen zijn we één’ gevoel nog sterker geworden…We zijn 
ontzettend trots op ons team dat voor u klaar zal staan om er een 
onvergetelijk verblijf van te maken. Wij hebben er zin in.

Met vriendelijke groet,

We zijn ontzettend trots op ons team 
dat voor u klaar zal staan om er een 
onvergetelijk verblijf van te maken.

We staan weer voor een nieuw seizoen. Voor het eerst sinds april 2019 een seizoen waarbij we 

een ‘normale’ start hebben. Al onze faciliteiten zijn gelukkig geopend en geen restricties meer.

Februari 202
2 ~ Oostenr

ijk
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Beleef een 
onvergetelijke

Wat kijken wij uit naar deze zomer! 

Een zomer waar alles weer als vanouds 

wordt, maar waar we jullie natuurlijk 

ook verrassen met nieuwe dingen. 

Want net als altijd zetten wij samen 

met ons team 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!

zomer

Bingooooooooooo!
Wij bij Beerze Bulten zijn dol op 

Bingo! Jij ook? Komt dat even 

goed uit 😃 Want wij organiseren 

regelmatig een giga gezellige 

bingoavond bij het zwembad. 

Ben jij ook van de partij?
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Deze zomer is er weer een nieuwe musical! Deze musical met de naam "Bultje in 

de put" is geschreven door Mark Haayema en is echt giga gaaf! Maar niet alleen 

Bultje en zijn vrienden zijn terug te vinden op het podium, ook onze kleine gasten 

krijgen de kans om te shinen op het podium! Dat wil je toch niet missen? De muziek 

van deze musical is binnenkort te luisteren via ons Spotify kanaal (scan de QR-code)!

 Een nieuwe musical

Theater 

Deze zomer willen wij je graag kennis laten maken diverse producten 

uit onze streek. Wat dacht je van verse asperges of een verrukkelijke 

Vechtdal Burger? Sluit de dag af met een heerlijk boerenijsje met 

Vechtdal room. Dat is pas genieten!

 Een culinaire beleving 

  Ontdek het Vechtdal

  Beerze Rangers

Brasserie 
de Hagehorst

Beerze Outdoor

De leukste 
speurroute!

Een mooie natuur is bij ons niet ver te zoeken! Beerze Bulten is 

gelegen in het Vechtdal en vanaf het park loop je zo het bos in met 

schitterende zandverstuivingen en heide. Ook vind je hier diverse 

wandelroutes en uitdagende mountainbike routes.  

Beleef het avontuur in de bossen van Beerze met het Beerze 

Rangers Avonturenpad. Weet jij alle opdrachten succesvol af 

te ronden, dan ontvang je een button en mag jij jezelf een echte 

Beerze Ranger noemen. De route is samen met een knapzak 

verkrijgbaar bij het Giga Konijnenhol.
Foto: @cynthia.zv (Instagram)



@melaniejansen

@an0ukmeijer

@vanl ifetravel2022

@kruimelmnstr

Gebruik #BEERZEBULTEN en 

wie weet sta jij in de volgende 

editie van het magazine!
Volg jij 
ons al? @beerzebulten

@vos.dominique

@MIELAAN

LIKE
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@si lke.vanl imptt

@roosvgelder
@roosvgelder

@sandra_schi82

#WATERPRET @l iefe_decaravan

Load ing . . .



7

BEERZE BULTEN APP

  Receptieloos inchecken 

  Verblijfsinformatie 

  Aanmelden voor activiteiten

  Openingstijden

 Tijdsloten & reserveren

  Animatieprogramma

   Eten bestellen

   Tafel reserveren

  Bultje’s ansichtkaart

  Park plattegrond

Scan de QR code hiernaast met de camera 

van je telefoon om de BB app te downloaden!

Heb jij onze handige 

app nog niet? 

Hoe laat begint de musical? En waar kan ik die 

lekkere latte macchiatto halen? Download de app en 

jij weet precies waar en hoe laat je ergens moet zijn!

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! 

Gratis in het Giga Konijnenhol  & Uit te 
breiden met een gevulde knapzak voor 4,-

Adviesleeftijd: vanaf 6 jaar. Duur: Circa 1,5-2 uur

AV
ON

TURENPAD

leuksteleukstedede
speurspeurrouteroute
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Dit is de plek die je  
nooit zal vervelen!
Zet je voeten in het water, bouw een 

giga zandkasteel… Hé, is dat niet de 

tekst van een Beerze Bulten liedje? 

Ja, dat klopt! En het is natuurlijk ook 

een van de dingen die je kunt doen bij 

het Giga Konijnenveld. Met een groot 

schip, diverse schommels, een klimnet 

en een kabelbaan zullen de kinderen 

zich hier geen moment vervelen!

Giga groot
Stel je eens voor… Een giga 

grote speeltuin van ruim 10.000 

vierkante meter met water, zand en 

speeltoestellen. En 10.000 vierkante 

meter is groot. Dat is meer dan 2 

voetbalvelden bij elkaar! En jij kunt 

daar gewoon elke dag spelen. Hoe 

gaaf is dat?

Geen koekenbakker, 
maar een 
stokbroodbakker?
Een zomer is geen zomer als er 

geen stokbrood wordt gebakken. 

En je hoeft echt geen pro te zijn 

in stokbroodbakken hoor, als je 

maar lekker meezingt en danst met 

Bultje en zijn vrienden is het goed 

😉

Het Giga Konijnenveld is het decor voor avontuur! Deze zandverstuiving biedt uren 

speelplezier voor de kinderen. Want wie wil er nou niet spelen met zand en water?

HET GIGA 
KONIJNENVELD
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En de papa’s 
en mama’s?
Die kunnen een potje 

beachvolleyballen of lekker 

chillen op het strand. Niet 

verkeerd toch?

DANSEN MET EEFJE
Wil jij tijdens een show op het giga 
Festiveld ook lekker mee dansen met 
de Beerze Bulten nummers? Neem 
dan een kijkje op Youtube. Daar leert 
Eefje de moves voor onder andere het 
liedje ‘Kom in het land’, zodat jij lekker 
mee kunt doen deze zomer!

Bultje 's 
Beachbar
Van al dat spelen bij het Giga Konijnenveld krijg je trek. Maar gelukkig is 

daar Bultje’s Beachbar to the rescue. Met lekkere hapjes, koude drankjes 

en ijsjes is het wel heel erg goed toeven op onze zandverstuiving!

Festiveld
Mocht je al eens eerder bij ons zijn geweest, 

dan ben je vast bekend met het Giga 

Recreatieterrein. Hier organiseerden we 

altijd verschillende activiteiten en thema-

dagen. Dat zullen we dit jaar ook blijven doen, 

maar er komt nog iets bij… Want deze zomer 

heet het Festiveld met een giga vet podium 

voor de shows! Wij hebben er zin in! Jij ook? 



Kleine waterratjes
Speciaal voor de kleintjes is er, zowel 
binnen als buiten, een peuterbad. 
Het peuterbad binnen heeft diverse 
sproeiertjes en zelfs een glijbaan. Vindt 
jouw peuter het soms toch nog wat 
spannend? Kom dan naar het ‘wennen 
aan water’. Het zwembad is dan speciaal 
geopend voor onze kleinste gasten.

38x van de glijbaan 
Wist je dat wij in de zomer geregeld 
een wedstrijdje organiseren? Tijdens 
de 3-kleurenrace gaan we kijken wie 
het hardst van de glijbaan kan. En zeg 
nou zelf; op een warme dag plonsen 
we maar wat graag in het water. Dus 
verbreek jij het record?

Adventure Island
Voor de stoere kindjes is er binnen 

een Adventure Island. Hier kunnen zij 

lekker spetteren met water dankzij de 

waterkanonnen en tuimelaars. Succes 

verzekerd! En natuurlijk is het zwemfeest 

niet compleet zonder een toffe glijbaan. 

Gelukkig hebben wij er 3!

Spetter er op los in ons 

ZWEMPARADIJS
Geniet van volop waterpret met het hele gezin!
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CHILLEN 
MET BULTJE 
Nadat je lekker hebt gespeeld in het water is 

het tijd om even te ontspannen. En hoe kan dat 

nu beter dan door te liggen op die super toffe 

handdoek van Bultje. Zo kunnen jullie samen 

chillen. Dat is toch super leuk! Wij zien de 

foto’s graag verschijnen 📸

Zwemschool  
Beerze Bulten
Ons zwemparadijs heeft een erkende zwemschool en tijdens de schoolvakanties 
worden er van maandag t/m vrijdag speciale turbolessen gegeven. Het is daarnaast 
ook mogelijk om privélessen te volgen bij een van onze instructeurs. Handig voor 
het geval jouw zoon of dochter net nog een beetje extra ondersteuning nodig heeft. 

Voor meer informatie kun je terecht bij de receptie van het zwembad of kun je een 
mailtje sturen naar swf@beerzebulten.nl. Wij helpen je graag!

11
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Een echt konijnenhol
Het Giga Konijnenhol ligt net als een 
echt hol onder een grasdak. Je vindt hier 
ook het huisje van Bultje met een echte 
brievenbus. Heb je een mooie tekening 
voor Bultje en zijn vrienden; laat hem dan 
hier achter!

Maar er is meer…
Naast spelen kunnen de kinderen hier ook 
terecht voor het giga knutselfeest en toffe 
workshops. En laten we Bibi’s boekenbal of 
het konijnenkwartier niet vergeten. Jouw 
kans om op de foto gaan met Bultje, Bibi 
of Albert Albino!

Van klein tot groot!
In dit indoorspeelparadijs kunnen alle 
kinderen zich uren vermaken. Voor de 
allerkleinsten is er bijvoorbeeld een 
aparte peuterhoek met een ballenbak, 
leuke puzzels en stapelblokken. De 
oudere kinderen kunnen lekker uitrazen 
in de speeltoestellen. Op avontuur gaan 
in de UFO of tot wel 10 meter hoog 
klimmen in het Speelbos. 

Jouw kans om te shinen!
Heb jij altijd al willen shinen op het 
podium? Dan is dit je kans! Want ook 
deze zomer kun jij mee doen aan de 
kidsshows of een van onze musicals 
samen met Bultje en zijn vrienden. 
Wie wil dat nou niet?

GIGA 
KONIJNENHOL
Het Giga Konijnenhol is het huis van Bultje 

en biedt volop speelplezier voor de kids!

Speciaal voor de ouders
Terwijl de kinderen lekker spelen in 
het speelparadijs kunnen de ouders 
plaatsnemen op de banken rondom 
de speeltoestellen of in de lounge. 
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!

Giga gave theatershows
Moet jij ook altijd zo hard lachen om 
de grapjes van Aart? En vind jij Eefjes 
danspasjes ook zo cool? Dan heb je deze 
zomer geluk! Want Aart en Eefje hebben 
er zin in en zullen samen met Bultje weer 
zorgen voor giga gave shows! 🤩



Gooi jouw eerste strike!
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Een goed begin
Voordat je begint met bowlen kun je je 
eigen avatar kiezen. Deze avatar reageert 
op jouw acties tijdens het spel. Je kunt 
hierbij ook kiezen voor de avatar van 
Bultje en dat is natuurlijk succes 
verzekerd! 😉

Bultje 's Slushbeker
Ben jij ook dol op de 
slushdrankjes? Kies dan voor 
Bultje’s Slushbeker. Deze giga 
gave beker wordt gevuld met 
een ijskoud slushdrankje. 
IJskoud de lekkerste!

Super handig
Naast deze bumpers kun je ook nog gebruik 
maken van de krokodillen. En deze zijn niet 
eng, maar nou juist super handig. Rol de bal 
over de rug van de krokodil en ….. Strike!

Easy
Deze zomer is er ook een bestelzuil, zodat je 
de heerlijke maaltijden snel kunt bestellen 
om mee te nemen. Het is natuurlijk ook 
mogelijk om online via de BB app je eten te 
bestellen en af te halen. Zo kun jij bij je tent 
of accommodatie genieten van al dat lekkers. 
En dat is toch wel heel erg fijn als je een keer 
geen zin hebt om te koken  😋

Jouw eerste strike
Vandaag is het jouw dag. De dag waarop 
jij jouw eerste strike gooit! Want dankzij 
de bumpers aan de zijkant van de baan 
belandt jouw bal niet in de goot en wordt 
de kans op winnen wel heel erg groot!

Even wachten… Pizza!
Voor de beste pizza’s zit je goed bij 
Bultje’s Eetkamer! Want hier worden 
dagelijks verse pizza’s bereid. En nieuw 
op de kaart is de pizza in de vorm van 
Bultje het konijn. Dat is niet alleen leuk, 
maar ook nog eens superlekker! 🍕🐰

Ken jij de gezellige eetkamer van Bultje al? 

Deze eetkamer biedt de hele dag door 

verschillende lekkernijen. Van een latte 

machiatto met Bultje’s worteltaart tot een 

frisse salade of lekkere (vega) burger. Nieuw 

zijn de wafels. En als we Eefje moeten geloven 

zijn deze wafels zoooooo lekker! Deze wafels 

op een stokje zijn gedoopt in chocola. Mmmm… 

Het leuke is dat je nu op het nieuwe terras bij 

Bultje’s Tuin van al dit lekkers kunt genieten.

Wist je dat je ook kunt bowlen bij ons? In het Gigia Konijnenhol 

vind je namelijk een echte bowlingbaan! En deze bowlingbaan is 

uniek in Europa, dankzij de giga gave glow in the dark effecten. 

Dit is dus niet zo maar een bowling, dit is Beerze Bowling!

BEERZE 
BOWLING

BULTJE'S 
EETKAMER
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Bitterbal, 
oh nee bowlingbal 
Wist je dat de ballen verschillende kleuren 
hebben? Deze kleuren staan voor een 
gewicht. Hoe lichter de bal, hoe harder jij 
kunt gooien. En om het ballenfeest compleet 
te maken, kun je natuurlijk ook lekkere 
bitterballen bestellen!
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Beautysalon 
Beerze Bulten
Beautysalon Beerze Bulten staat al vele 
jaren garant voor pure ontspanning 
dankzij onze exclusieve behandelingen 
op het gebied van huidverzorging en 
wellness. In de salon werken wij met 
de producten van het Italiaanse merk 
[ comfort zone ], een duurzaam merk 
op basis van natuurlijke producten. 
Michelle: “Daarnaast staat ontspanning 
ook echt centraal bij dit merk. Door 
de geur van de tranquility blend die 
wordt gebruikt in het welkomstritueel 
begint iedere gast de behandeling al 
heerlijk ontspannen!”.

Sacred Nature
Nieuw dit jaar is de Sacred Nature lijn. 
De producten van deze lijn bestaan 
voor 99% uit natuurlijke ingrediënten 
en bevatten geen minerale oliën, 
siliconen, paraffine en synthetische 
geur- en kleurstoffen. Een gedeelte 
van de opbrengst gaat tevens naar 
herbebossingsprojecten. 

Geef een glimlach
“Goede verzorging van jezelf maakt dat 
je je beter voelt”. Dit geldt ook als je ziek 
bent. Daarom wordt in samenwerking 
met stichting Look Good Feel Better een 
speciale editie van ‘Geef een glimlach 
cadeau’ georganiseerd. Met een Beerze 
Bulten liedje dat als titel heeft “Doe 
eens iets voor een ander” konden wij 
natuurlijk niet achterblijven en daarom 
doet onze salon ook mee en geven wij 
gratis behandelingen cadeau.

lookgoodfeelbetter.nl

Onze nieuwe treatment: Hand specialist
Tijdens deze behandeling worden de handen en armen gewassen 
met een speciale handwash. Vervolgens worden ze gescrubd 
met een heerlijk geurende granaatappel scrub. Hierna wordt er 
een kleimasker aangebracht en als afsluiter worden de handen 

gemasseerd met een verzorgende handcrème. € 15,50

TIP van Michelle

Online 
reserveren
Deze zomer kun je 
vanuit je luie stoel bij 
de tent heel makkelijk 
online je afspraak 
maken voor de beauty. 
Giga handig!

Samen ontspannen
Bij Beautysalon Beerze Bulten kun je 
dagelijks terecht voor wat ‘me-time’, 
maar je kunt er ook voor kiezen om 
samen met je partner te genieten 
van een ontspannen behandeling. 
Onze salon beschikt namelijk over een 
duo kamer, waardoor je tegelijkertijd 
kunt genieten van een massage. 
Natuurlijk is het ook mogelijk om 
samen met je zoon of dochter te 
genieten van wat quality-time!

BEAUTY
Als ouder wil je graag ontspannen tijdens 

je vakantie. Gelukkig zit je bij Beerze 

Bulten dan helemaal goed. Want met een 

beautysalon en diverse wellnessfacilteiten 

rest je niets anders dan te ontspannen…
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Naast de beautysalon kun je bij ons ook 

terecht voor een heerlijke saunasessie 

of een bezoek aan onze unieke zoutgrot. 

Kortom: genoeg mogelijkheden om echt 

tot rust komen tijdens je vakantie!

Sauna
Tevens is er een speciale saunaruimte met 4 verschillende sauna’s en een sfeervolle 
rustruimte. Hier kun je optimaal genieten van de verschillende saunagangen. Tussendoor 
plof je neer op één van de ligstoelen in de rustruimte en relax bij een ontspannend 
achtergrondmuziekje. Bij mooi weer is het buitenbalkon een ideale plaats om geheel 
privé te genieten van een verkwikkende douche. Beerze Bulten beschikt over 4 sauna’s; 
een Finse Sauna, een Bio Sauna, een Infrarood Sauna en een stoomcabine. 

RECEPT
Wortelshake

 � Draag makkelijk  
 zittende kleding

 � Draag geen parfum
 � Ontspan… Je bent niet  

 de eerste die in slaapt  
 valt 😴 😉

Tips voor een 
bezoek aan de 
zoutgrot:

Private Sauna
Wil je ongestoord kunnen 
genieten van je bezoek aan de 
sauna? Dan is het mogelijk de 
sauna geheel voor jezelf of met 
meerdere mensen af te huren. 
Onze collega's bij de SWF 
receptie (van het zwembad) 
vertellen er je graag meer over.

WELLNESS

Deze zoutgrot is echt uniek 
en staat garant voor pure ont-
spanning. De zoutgrot bestaat uit 
zoutblokken uit het Himalayagebergte. 
Deze blokken bevatten nog al zijn 
oorspronkelijke, natuurlijke elementen 
wat zorgt voor een helende werking bij 
reumatische klachten en diverse allergieën. 
Daarnaast is een bezoek ook aan te bevelen 
voor C.O.P.D. en Long-COVID patiënten. De 
combinatie van lichttherapie en het geluid 
van een kabbelende zee hebben een zeer 
kalmerend effect. Kom jij het ook ervaren?

Deze shake is er speciaal om ervoor te 
zorgen dat je huid er gezond en stralend 
uitziet na blootstelling aan de zon. 
Daarbij is het niet alleen lekker, maar zit 
het ook nog eens vol huidvriendelijke 
voedingsstoffen en vitamines!

Ingrediënten
 � 130 gram wortels
 � 125 ml yoghurt
 � 80 gram galia meloen
 � 80 gram perzik
 � 1 theelepel lijnzaadolie
 � 2,5 cm verse kurkuma (optioneel)
 � 4-6 ijsblokjes
 � Sap van een ½ citroen

Doe alles in 
de blender en 
mixen maar!

Badkledingdag
Iedere vrijdag is van 10.00 
tot 16.00 uur badkleding 
verplicht in onze sauna’s. 
Dit geldt ook voor iedere 
woensdag en eerste 
zaterdag van de maand 
(de gehele dag).

Zoutgrot

Wist je dat: 
  Een bezoek aan de sauna 
ook helpt bij reumatische 
klachten en spierpijn?

  Het zorgt voor een betere 
doorbloeding?

  En het je weerstand 
verhoogt?
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Fitnessruimte
Onze fitnessruimte is 7 dagen 
per week geopend van 09.00 uur 
tot 21.30 uur. De ruimte beschikt 
over Technogym apparaten en er 
is een exclusieve fitnessmat voor 
grondoefeningen. Ons team van 
professionele instructeurs staat 
voor je klaar om te helpen bij 
oefeningen of het opstellen van 
een schema. Het gebruik van de 
fitnessruimte is tegen betaling 
wanneer je geen wellnesspas hebt. 

Groepslessen
Tevens geeft ons team 
verschillende outdoor-
groepslessen waar je gratis 
aan kunt deelnemen. Van een 
ontspannende yogales waarbij 
je werkt aan kracht, flexibiliteit 
en focus tot aan het fit circuit 
met als doel het beste uit jezelf 
te halen. Zowel de fitness 
als alle groepslessen zijn op 
inschrijving. Dit kun je doen 
via de app.

Ook volwassenen hoeven tijdens een verblijf bij Beerze Bulten niet stil 

te zitten. Terwijl de kinderen naar hartenlust spelen kun jij je uitleven 

in onze Fitnessruimte. Zo gaan we allemaal lekker fit de zomer door!

Een lekkere fitte zomer

Lessen in de buitenlucht
Beerze Bulten is gelegen in een bosrijke 
omgeving en daarom trekken we er graag op 
uit tijdens onze groepslessen. Wat dacht je 
van Hatha Yoga Outdoor waarbij je samen 
met Yvonne werkt aan je ademhaling en 
kracht. Ook Dinanda en Petra nemen je 
mee naar buiten. Tijdens de power walking 
wandelen jullie - zoals de naam al zegt - 
in stevig tempo door de bossen van Beerze. 
Zit je liever op de fiets? Kies dan voor 
mountainbiken met eigenaar Gerrit-Jan. 
Hij woont zijn hele leven al in Beerze en 
kent de regio en de routes op zijn duimpje!

Ga er zelf op uit!
Wil jij op eigen houtje de omgeving ontdekken? Dat 
kan natuurlijk ook. Vanaf het vakantiepark starten 
verschillende wandel- en fietsroutes. Een aanrader is 
de wandelroute Landgoed Beerze. Deze route brengt je 
langs de mooiste plekjes van Beerze zoals het landhuis 
en de schuren met het kenmerkende vlechtwerk. 
Foto: MarketingOost - Rick-Meinen

BEERZE 
OUTDOOR

Kijk voor meer informatie op: 
www.landschapoverijssel.nl/
routes/landgoed-beerze



Brasserie 
de Hagehorst
Genieten met een grote G
Brasserie de Hagehorst is een gezellig familierestaurant waar 

gastheren Dérick en Joris samen met hun team voor je klaar staat 

om je te laten genieten. Genieten met een grote G wel te verstaan!

Streekgerechten
Maak je 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 de asperges 
van Aspergesboerderij Nijenhuis uit 
Diffelen en verse eieren van Slothoeve 
uit Bergentheim.

Specialiteit van de chef
Deze zomer kun je genieten van 
verschillende nieuwe gerechten 
zoals de mousse van avocado en een 
vegetarische rendang. Dit laatste 
gerecht is één van de specialiteiten 
van onze chefs en echt een aanrader! 
Maar een diner is natuurlijk niet 
compleet zonder dessert. Zo staat de 
Beerze Soes weer op het menu en is de 
favoriet van gastheer Dérick de Biscuit 
van Chocolade.

Mooie momenten 
vier je samen   
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 innerlijke 
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 top dag!

Bultje 's Freakshake
Speciaal voor onze kleinste gasten 
staat Bultje's Freakshake op onze 
menukaart. Een heerlijke nieuwe 
shake met ijs, saus en allerlei 
zoete lekkernijen! 

Pret bij het 
Kinderbuffet
De kinderen vermaken zich in de 
Brasserie met puzzels op de menukaart 
of in de speelhoek. Op die menukaart 
staan natuurlijk allemaal lekkere dingen 
voor de kinderen, zoals een lekkerbekje 
en Bibi’s Mixmaaltijd. En ben jij geen 
grote eter en stiekem misschien wel te 
druk met spelen, dan prik je gewoon 
een vorkje mee met je papa of mama. 
Verder zullen wij ook deze zomer weer 
het kinderbuffet organiseren. Dat is niet 
alleen leuk, maar ook altijd erg gezellig!
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Vechtdal
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 

 Larinkmars 4, Ommen

 Lemelerberg

 Ridderinkweg 1, Arriën

 Heemsermarsweg, Harden
berg

Koesafari
Trek je laarzen aan, vandaag gaan 
we op koesafari! Ja, dat klinkt 
misschien raar, maar het is echt 
waar. In het Vechtdal kun je 
gewoon op koesafari. Tijdens 
deze safari neemt Simone je 
mee op de trekker en vertelt 
zij je het verhaal achter het 
Brandrode Vechtdal Rund.

koesafari.nl

Van alles te beleven
Gedurende de zomermaanden worden er 
dit jaar weer verschillende evenementen 
georganiseerd in het Vechtdal. In Ommen 
kun je naar de Ommer Bissingh. In 
Dedemsvaart is er de Dedemsvaria met 
tal van activiteiten voor jong en oud. 
En in Den Ham zullen de Brinkdagen 
weer plaatsvinden met onder meer 
een straattheater. Evenementenstad 
Hardenberg maakt het feest compleet 
met het Ballonfestival!

Foto:  @ballonfestivalhardenberg

vechtdaloverijssel.nl

 Beerze - Om
men

Fotografiehut Lemelerberg
In samenwerking met natuurfotograaf Han Bouwmeesters 
hebben ze op de Lemelerberg een fotohut gemaakt. Vanuit 
deze hut (die je kunt huren) kun je verschillende vogels 
spotten en natuurlijk vastleggen met je camera. Deze hut 
is ingegraven, waardoor je verdekt uitkijkt op het water. 
Met een beetje geluk spot je hier de roodborsttapuit, de goud- en 
appelvink en geelgors. De geelgors is niet alleen te herkennen aan de gele kleur, 
maar ook aan hun zang. Ze worden ook wel het ‘Beethovenvogeltje’ genoemd. 

Foto: vogelbescherming.nl

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. De kistjes zijn te koop bij de receptie en het Giga 
Konijnenhol. Prijzen zijn exclusief € 5,- statiegeld voor het kistje.

Standaard Vechtlust Kistje:  € 13,50
Luxe Vechtlust Kistje:    € 18,5020

Spring 
maar 
achterop 
bij mij
Het Vechtdal 
kent een uitgebreid fietsnetwerk en 
vanaf het park kun je gelijk het rondje 
Hardenberg – Beerze fietsen. Ook is er 
een leuke route vanaf de Beerze Bulten 
via Junne naar RozemArrie. Hier kun je 
terecht voor de lekkerste aardbeien uit 
het Vechtdal. Kinderen kunnen hier niet 
alleen smullen van de aardbeien, maar 
ook lekker spelen in de tuin terwijl de 
ouders genieten op het terras.
  
rozemarrie.nl



Coevorden

VROOMSHOOP

HARDENBERG

TUBBERGEN

BEERZE
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 Zwolle

 Diverse
 Anjerpu

nten

 Beerze

De dieren in Beerze 
Beerze is niet alleen het thuis van Bultje het konijn, maar 
ook nog eens van vele andere dieren! Zo kun je hier 
niet alleen de das spotten, maar er is zelfs een speciaal 
leefgebied gecreëerd voor adders, even verderop bij het 
spoor. Verder kun je hier ook veel reeën spotten. De 
beste plek om ze te spotten is op de open velden langs 
de weg van Beerze naar Ommen. En als laatste hoef je 
er niet gek van op te kijken als je in eens een Vechtdal 
Hooglander voorbij zit lopen. Verspreid over het 
Vechtdal grazen in totaal 75 van deze prachtige 
dieren.

Foto: MarketingOost - Vincent Croce

Bijzonder vlechtwerk
In Beerze vind je diverse oude Saksische 
boerderijen met bijzondere schuren. Op deze 
schuren bevindt zich vlechtwerk dat is gemaakt 
van riet. Wist je dat deze boerderijen zijn 
beschermd als monument? 

Foto: oudommen.nl

Op ontdekkingsreis 
In het Vechtdal liggen 5 anjerpunten. Een anjerpunt 
is niet te missen, want deze zijn maar liefst 2 meter 
hoog. Elk punt vertelt je iets over het Vechtdal. 
Deze zomer is het mogelijk om een spelpakket te 
kopen bij een anjerpunt waarmee je met het hele 
gezin op ontdekkingsreis kunt gaan. Je ontvangt 
dan een doosje met hierin een routekaart. 
Voorop deze kaart staat een QR-code die je laat 
kennismaken met de professor, zijn zoektocht 
en de spelregels. Vanaf daar ga je op zoek naar 
de volgende codes. Op deze manier reis je 
spelenderwijs door het Vechtdal!

vechtdaloverijssel.nl/kinderen/
vechtdal-ontdekkingsreis

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!

Markten
Hardenberg Maandagochtend
Ommen  Dinsdagochtend
Dedemsvaart Woensdagochtend
Zwolle   Vrijdagochtend

Tip!
Neem vanaf Mariënberg de trein naar Zwolle. Niet 
alleen makkelijk, want met 30 minuten ben je al in de 
stad, maar ook nog eens leuk om te doen met de kids. 

Foto: MarketingOost - Gijs Versteeg

 Beerze - Om
men

 Kampweg 1, Beerze



Onze toppers zetten zich dag in dag uit voor de volle 100% in en zelfs 
tijdens de lockdown van afgelopen winter werd er hard doorgewerkt. 
Ons schoonmaakteam, ook wel bekend als het ‘Clean Team’, heeft de 
Brasserie van top tot teen geboend. Ook de Technische Dienst heeft 
onder andere heel wat meters kabel gelegd. Alles zodat jullie deze 
zomer volop kunnen genieten van een onvergetelijk verblijf!

Wij zijn trots op ons team!

"8 en 10 jaar waren mijn zusje en ik toen we met onze ouders voor 
het eerst naar Beerze Bulten gingen. Normaal gingen we elk jaar 
met de vouwwagen naar een andere camping in Nederland. Na 
2 fantastische weken bij Bultje wilden wij het jaar erop weer naar 
deze plek! Dat deden we en nog wel 2 keer ook. Het zijn de 
vakanties die ik mij nog goed kan herinneren.

Roos en Vincent (bekend van Oh Oh Cherso) 

brengen regelmatig een bezoek aan Beerze 

Bulten. Roos kwam hier in haar jeugd ook 

al en vertelt erover: 

Toen onze oudste zoon Jesse 1,5 jaar was, zijn we met hem gaan 
kamperen bij Beerze Bulten in de Sun Lodge. Met tranen in mijn 
ogen zaten we de eerste dag bij show met Bultje; het liedje maakte 
zoveel los. Jesse heeft het zo leuk gehad en ik vond het fantastisch 
om op deze plek te zijn en nu met mijn eigen kind.

Het park ligt zo mooi in het bos, de accommodaties goed verspreid 
met overal speeltuintjes. Het animatieteam is te gek, de faciliteiten 
enorm, er is zoveel te doen dat je het park niet af hoeft.
 
Ondertussen is Jesse 4 jaar en al 6 keer bij Beerze Bulten geweest. 
3 zomers in verschillende accommodaties en 3 weekenden in de 
winter, waarvan 3 keer zijn broertje Seph van 1,5 jaar er ook bij was!

Als iemand vertelt op vakantie te gaan, vraagt Jesse altijd of die dan 
naar Bultje gaat! Hij heeft het vaak over Bultje en wanneer we weer 
gaan. Nou; hij kan zijn lol op, want we hebben al 2 boekingen staan 
voor het komende jaar!"

Een vakantie bij Beerze Bulten is niet compleet 

zonder ons team. We zeggen niet voor niets geregeld 

‘samen zijn we één’, maar dat is ook echt zo! 
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Zij maken 
het verschil

Koninklijk 
nieuws
Afgelopen zomer 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 over wat corona 
met zich heeft meegebracht in het afgelopen 
jaar. Een bijzondere, denkwaardige, maar bovenal 
waardevolle dag voor iedereen!

ROOS AAN 
HET WOORD

Toen Nu Vincent & Roos met hun kinderen 
Seph & Jesse bij Beerze Bulten
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Bultje 's Tuin
Ja lieve mensen, daar ben ik weer… Aart! 
Ook deze zomer ben ik weer van de partij, 
toiletgebouw of niet… Want hebben jullie het al 
gezien? Het toiletgebouw heeft plaats gemaakt 
voor verschillende wikkelhouses en een giga gaaf 
speel- en wandelgebied, genaamd Bultje’s Tuin. 
Maar stiekem is dat ook mijn tuintje hoor 😜

En wist je dat je hier niet alleen kunt spelen 
en wandelen? Je kunt ook plaats nemen 
op het terras en genieten 
van diverse lekkernijen 
van Bultje’s Eetkamer! 
Dat is toch toppie 
toppie!

ANWB Kampeerweekend
De start van het kampeerseizoen

Dit jaar vindt het ANWB kampeerweekend plaats 
bij Beerze Bulten. Van vrijdag 13 t/m zondag 
15 mei zal alles bij ons in teken staan van het 
kamperen. Met de Kampeerparade, een optocht 
aan informatie en inspiratie, bereidt de ANWB jou 
voor op de leukste manier van vakantie vieren!

Nominatie Camping 
van het Jaar
In 2022 zijn we wederom genomineerd tot Camping 
van het Jaar. We hebben helaas niet de award mee 
naar huis mogen nemen, maar wat zijn wij blij met 
deze nominatie. Dat we wederom in de top 3 zijn 
geëindigd doet ons goed. We willen jullie dan ook 
graag allemaal bedanken voor jullie stem! 

Wikkelhouses
Bij Bultje’s Tuin vind je ook de nieuwe 
wikkelhouses. Deze wikkelhouses hebben een 
unieke vorm en zijn duurzaam gebouwd. Ze 
bestaan in de basis uit gerecycled materiaal en 
hierdoor zijn ze op weg om een 100% biologisch 
afbreekbaar huis te worden. Een huis wat je 
wikkelt in alle comfort en zorgt voor een uniek 
verblijf bij Beerze Bulten! Er zijn 2 varianten en 
beide zijn geschikt voor 4 personen. Ook in de 
winter zijn deze mooie wikkelhouses te boeken!

NIEUW(S)

Duurzaam genieten

Look an
d feel Interieur impressie

Het laatste BB nieuws
Dag, sanitairge

bouw Aart...

Hallo,
Bultje's 
Tuin!

😢
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puzzel
pagina

Waarom vliegt een heks op een bezem?

Omdat een stofzuiger te zwaar is.

Een haring

Aart's moppentrommel

1.  Niet hard

2.  Het heeft 4 pootjes, geeft kopjes en spint

3. Geen school, maar vrije dagen. Dat noem je:

4. De tweede dag van de week:

5. Overdag is het licht, 's nachts is het:

6. Welke boot kun je bij Beerze Bulten huren om over de Vecht te varen?

7. Veel bomen vormen samen een:

8. Als je gaat kamperen, slaap je meestal in een:

9. In ons zwemparadijs kun je lekker:

10. Je herkent haar aan haar unicorn pantoffels

11. Bultje draagt altijd een gestreept t-shirt met de kleuren wit en:

Puzzel
Parade Oplossing:Houd je pen in de aanslag, 

zet je brein op scherp & 
los de puzzel op! 

JURK
BIBI
BULTJE

ZANDBAK 
GLIJBAAN
ZON

IJSJES
WATER
EMMER

VOETBAL

Welk plaatje hoort 
op de plek van het 

vraagteken?

RAAD HET 
PLAATJE

WOORDZOEKER

?

B

D

A

C U G D Q K K B U L T J E

W F W B E V J U R K N K

G I P O U P N S G R N I

L J W M N Z A N D B A K

I S W A T E R K V U S W

J J L O G I B V O V Y U

B E E I L G I X E Q V H

A S M N B U B P T E R Z

A H M N P S I W B K B O

N J E Q H W A X A T T N

W I R D O W G H L F I T

M B M V I N U G O X M Q

Er zitten twee onderbroeken op een bankje. Zegt de 

ene onderbroek tegen de andere: 'Heb je zin 

om mee te gaan naar het strand?' 

‘Nee,’ zegt de andere onderbroek, 

‘ik ben al bruin genoeg!’

Welke ring is niet rond?



1. GETAL BOVEN DE 100

2. NAAM VAN EEN VRIEND(IN)

3. EEN VOORWERP

4. JE FAVORIETE LIEDJE

5. JE FAVORIETE HOBBY

6. JE LIEVELINGSETEN

7. ETEN DAT JE HEEL VIES VINDT

De Wensput

25Kijk op pagina 27 voor de antwoorden!

Oplossing:

Onze nieuwste musical heet Bultje in de put. Bultje wil 
graag een kijkje nemen bij de wensput en volgt de pijlen. 
Wie en welke letters komt hij onderweg allemaal tegen?

Vul hiernaast je antwoorden in. Het mag zo 
gek zijn als jij wilt, maar niet stiekem spieken 

bij het verhaal! Vul nu de woorden in bij de 
getallen in het verhaal. Klaar? Lezen maar!

A V

O U

U

RN

B

T

E

K

B

Begin 
hier

Aart to the rescue!

Wie komt 
Bultje tegen? 
Zet er een 
vinkje bij!

INVUL
VERHAAL

Zo, dat is giga gaaf! Je hebt gewoon zomervakantie. Nog (1)_______ weken en dan hoef je pas weer naar 

school. Nu eerst op vakantie bij Beerze Bulten waar je samen met (2)___________________ verstoppertje 

speelt in het bos. Oh maar wat is dat? Heks Snobbe vliegt door de lucht op een (3)_____________________ 

Gelukkig is daar Beerza, zij zingt (4)_____________________ en de heks vliegt er vandoor. Poeh dat was op 

het nippertje. Nu kunnen we weer genieten van onze vakantie! Maar wacht, deed Eefje ook niet mee 

met verstoppertje? Of is ze aan het (5)________________________? En dan zie je het; Eefje zit vast in de 

boom! Gelukkig is daar Aart to the rescue! Precies op tijd, want je moeder roept: “Aan tafel”. Yes, we 

eten (6)______________________! Dat lusten Aart en Eefje ook wel, dus zij eten een hapje mee. Samen 

smikkelen jullie van het eten. Eefje komt met het idee om als toetje (7)____________________ te eten. 

Maar dat vind jij niet zo’n goed idee. Samen gaan jullie dus naar het Giga Konijnenhol om daar 

een lekker ijsje te halen als afsluiter. Wauw... Dat was nog eens een mooie dag bij Beerze Bulten!
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Arne Slot Voetbaldagen
De Arne Slot Voetbaldagen zijn een geweldig 
evenement voor jongens en meisjes van 6 t/m 
12 jaar. Tijdens deze dagen wordt er heel bewust 
ingezet op plezier, ontwikkeling en sfeerbeleving. 
Helaas is het niet voor iedereen mogelijk om deel te 
nemen aan deze dagen gezien de kosten die er aan 
verbonden zijn, maar dankzij de Bultje Foundation 
kunnen op het moment van schrijven 16 kinderen 
mee doen en dit is natuurlijk nog maar het begin. 
"Ik heb nu enkele edities van de Arne Slot 
Voetbaldagen in Bergentheim van dichtbij mogen 
beleven. Het plezier en enthousiasme bij de kinderen is 
enorm en de manier waarop de trainers dit aanjagen 
is geweldig om te zien. Deelname aan de Arne Slot 
Voetbaldagen is dan ook een geweldige ervaring voor 
jongens en meisjes.” aldus Gerrit-Jan Hogedoorn.

Een rolstoelbus 
voor Roan
Roan is het zoontje van onze vormgever 
Kim. Zij is o.a. verantwoordelijk voor de 
mooie illustraties in dit magazine. Gaaf hè? 
Haar zoontje Roan van 7 heeft MIE, Moeilijk 
Instelbare Epilepsie met een ernstige 
ontwikkelingsachterstand. Helaas heeft hij 
iedere dag last van epilepsie. Nu hij steeds 
groter wordt, is het ook lastiger om hem te 
vervoeren. Daarom is er een doneer-actie 
voor een bus opgezet, omdat dit niet wordt 
vergoed. Natuurlijk heeft de Bultje Foundation 
hier ook een bijdrage voor geleverd. Op het 
moment van schrijven zitten ze op 91% van 
het benodigde bedrag. Dus hopelijk zien jullie 
Kim deze zomer in de bus naar het werk komen!
Foto: G. Brokelman (Weekblad de Toren)

Bultje’s Wensput
Wist je dat op Bultje’s Tuin ook een wensput staat? En nee, dit is niet de put van heks Snobbe, maar een 
put voor speciale wensen. Als jij een wens hebt voor iemand die wel wat extra’s kan gebruiken, laat deze 
wens dan vooral achter in Bultje’s wensput! En wie weet zal de Bultje’s Foundation deze wens vervullen.

Bultje 
Foundation

De Bultje Foundation 

is speciaal in het leven 

geroepen om middelen 

beschikbaar te stellen 

voor kinderen die het 

moeilijk hebben. 

Heb jij ook 
een wens? 
Kijk op vriendvanbultje.nl 

We l  ve BultjeBBMUSTHAVES 

Zing jij ook mee? 
Zing mee met Bultje en zijn 
vrienden! Alle CD's zijn dit jaar 

extra voordelig te koop, loop 
langs bij de receptie of het 
Giga Konijnenhol voor de 
actuele prijzen. 

3D Rugzak 
Met deze rugzak 

neem jij Bultje en 
Bibi overal mee 

naar toe!

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. 

EXTRAKORTING

Bultje 
Badlaken 

Nieuw en beperkte 
oplage! Deze handdoek 

is natuurlijk onmisbaar 
deze zomer! Perfect voor 
bij het zwembad of om je 
mee af te drogen na een 
douche in toiletgebouw 
Bultje. Afm.: 125 x 70 cm

Raam-
stickers 

Plak Bultje, Bibi, 
Aart & Eefje op 
je (auto)raam!

Sokken 
Niet mokken met 

deze giga leuke sokken! 

Bultje & 
Bibi Knuffel 

Ben jij ook zo dol op 
Bultje en Bibi? Dat 

komt goed uit, 
want met deze 

knuffels kun 
je de hele dag 

met ze knuffelen!  
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Een balletje slaan? 
Dan heb je 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!

BB VERHUUR

Green Key Goud
Wij gaan voor groen, want groen is goud!

Voor de 19e 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 binnen-
komen, maar te zien zijn op schermen.

Maar je ziet dit ook terug op ons park. Zo zijn er verschillende ‘groene’ daken, 
waaronder die van het Konijnenhol en diverse sanitairgebouwen. Deze sedum 
daken nemen Co2 en fijnstof op uit de lucht. Daarnaast is het goed voor de 
biodiversiteit en zorgt het voor een betere afvoer van het regenwater! Boven-
dien ziet zo’n bloeiend dak er toch geweldig uit?

Kanoverhuur
Verken de omgeving van ons park niet 
alleen te voet of per fiets, maar huur een 
kano. Beerze Bulten ligt aan een zijtak van 
de Vecht en vanaf het park kun jij dus zo 
het water op met een kano. Je kunt bij ons 
een kano huren voor een dagdeel of dag 
en je kunt zelfs een afzaktocht maken naar 
Ommen. Super leuk! Want zo zie jij plekjes 
die je anders niet zo snel zult zien. 
Je kunt de kano huren via de BB-app.

Fietsverhuur
Geen fiets meegenomen? Maar heb je 
na het lezen van dit magazine toch zin 
om de omgeving te verkennen per fiets? 
Geen probleem! Bij ons kun je fietsen en 
mountainbikes huren. We hebben zelfs 
kinderfietsen en e-bikes. Je kunt een fiets 
huren via de BB-app.

Oplossingen puzzelpagina:

Puzzelparade: Zandkasteel � Raad het Plaatje: Antwoord D � Bultje en de Wensput: Avontuur
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Tips voor de redactie
Dit magazine is met de grootste 
zorg samengesteld, onder voor-
behoud van druk- en typefouten. 
Heb jij tips voor het magazine? 
Dan ontvangen wij deze graag! 
Stuur een mailtje naar 
kim@beerzebulten.nl
Alvast bedankt!
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Beleef een onvergetelijke 
ZOMER bij Beerze Bulten!

www.beerzebulten.nl

Vandaag is mijn 
favoriete dag!


