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Flexibiliteit	is	key
U zult met me eens zijn dat we in een bijzondere tijd leven. We 
hobbelen van crisis naar crisis, de één nog heftiger dan de andere, 
en proberen dat hier allemaal te managen. Dat valt niet altijd mee, 
op het moment dat je denkt dat je alles op de rit hebt, is er weer een 
gamechanger die de boel in het honderd schopt. Dat vraagt wat van 
jezelf, maar ook van de mensen in je organisatie. Flexibiliteit is key 
en tegenwoordig is het een kunst om de goede mensen te vinden die 
daarmee om kunnen gaan. Gelukkig weten we het aardig goed in te 
vullen, maar het is wel elke keer een uitdaging.

100% Gastvrij Vechtdal
In het Vechtdal werken we goed samen met onze collega’s.  
We kampen vaak met dezelfde uitdagingen en één daarvan is  
personeel. Het idee is ontstaan om een eigen vakschool op te 
richten. De Vakschool 100% Gastvrij Vechtdal. Een ambitieus  
project waar we met 22 bedrijven in participeren. Dit zijn horeca-  
en recreatiebedrijven. In deze opleiding gaan we onze eigen mensen 
opleiden. We werken samen met het Alfa college in Hardenberg.  
Dit is een beroepsopleider en we richten ons met name op receptie- 
en horecapersoneel. Het voordeel van zoveel partners is dat er voor 
ieder wat wils is. Voel je je meer op je gemak in een lunchroom of 
cafetaria dan zoeken we daar een geschikte leerwerkplek voor je en 
hou je van de hectiek van een vakantiepark dan is er ook een plekje 
voor je. Tijdens de introductie wordt er gekeken of je geschikt bent 
voor het vak en loop je 1 of 2 dagen mee en vervolgens wordt er een 
geschikte leerwerkplek gezocht. Daarnaast bieden we baangarantie 
wat betekent dat je verzekerd bent van een baan zodra je de 
opleiding hebt afgerond. Op deze manier proberen we het werken  
in de sector aantrekkelijk te maken en de leerling te overtuigen dat 
een loopbaan in de recreatie (in het Vechtdal) mogelijk is.

Op z’n
Hagedoorns

SAMEN DE SCHOUDERS ERONDER
Ook energie is binnen ons bedrijf een thema dat tegenwoordig 
hoog op het lijstje staat. We zijn een energie-intensief bedrijf en 
op veel vlakken blijft dat ook zo. Onze gasten willen warm douchen 
en in een behaaglijke omgeving bivakkeren. Maar door overal nog 
eens kritisch en creatief naar te kijken ben ik ervan overtuigd dat 
10% energiebesparing haalbaar moet zijn. Dit kan alleen wanneer 
iedereen meedoet en de urgentie voelt. Samen proberen we daar 
de schouders onder te zetten. De aanleiding is uiteraard heel triest, 
maar wellicht is het wel eens goed dat we nog eens goed naar 
onze lifestyle kijken en ons eens afvragen waar het wat minder 
of anders kan. 

Het	zijn	de	kleine	momentjes
Op Beerze Bulten gaat het om het maken van herinneringen en 
die herinneringen moeten fantastisch zijn. Dat zijn vaak die kleine 
momentjes. De eerste stapjes, de eerste meters op de fiets, gezellig 
met elkaar bbq-en of een mooie wandeling in het bos. Afgelopen 
voorjaar zijn we zelf met de caravan op pad geweest en dat was een 
avontuur. Slapen in een tentje, lekker prutsen op zo’n kookstelletje 
met de kinderen als assistent-koks (handig voor de toekomst 😊) en 
’s avonds met een glas wijn onder de luifel. Genietmomenten die 
onvergetelijk zijn. 

Bijzondere tijden
Er komt weer een mooie tijd aan met veel momenten die we met 
elkaar gaan vieren. Misschien moeten we daar in deze tijden wel 
meer dan ooit van genieten en zijn het de kleine dingen die het 
leven en de vakantie de moeite waard maken. Ik hoop dat wij van 
de Beerze Bulten daar een bescheiden rol in kunnen spelen.

Vier het leven en geniet van alles wat Beerze Bulten u te 
bieden heeft.

Vriendelijke groet,

WE ZIJN ONTZETTEND TROTS OP ONS TEAM 
DAT VOOR U KLAAR ZAL STAAN OM ER EEN 
ONVERGETELIJK VERBLIJF VAN TE MAKEN.

De blaadjes beginnen weer te vallen in Beerze. 

De herfst heeft definitief zijn intrede gedaan en 

de eerste bomen kleuren alweer goudgeel. Ik 

heb eigenlijk geen voorkeur voor een bepaald 

jaargetijde. Elke tijd van het jaar heeft wel iets 

wat me aanspreekt. Ik probeer wekelijks een rondje 

te mountainbiken en om dan met een zonnetje door 

een herfstig bos te fietsen vind ik heerlijk.  

Juli 2022 ~ Luxemburg

GERRIT-JAN HAGEDOORN
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Beleef een 
onvergetelijke

Ervaar deze winter het echte Beerze Bulten 

gevoel! Ook nu zetten wij alles op alles 

om ervoor te zorgen dat jullie samen een 

onvergetelijk verblijf zullen beleven op ons 

park. Geniet bijvoorbeeld van een warme 

chocolademelk in Bultje’s Tuin of beleef 

de avonturen van Bultje en zijn vrienden 

in het theater. Oh en vergeet vooral niet 

om deze mooie momenten samen met ons 

te delen met #beerzebulten, zodat wij 

kunnen meegenieten!

winter
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Vrolijkheid voor het hele gezin! Bezoek deze winter één van onze giga 

gave theatervoorstellingen! Natuurlijk zijn Bultje, Eefje en Aart ook weer 

van de partij. Dat wordt lachen! Lees meer op pagina 18

 Zing en dans mee!

Theater 

Ontdek de bossen van Beerze met het Beerze Rangers Avonturenpad! 

Deze giga leuke speurroute is samen met een knapzak verkrijgbaar bij 

het Giga Konijnenhol. TIP	VAN	BULTJE:	Drink na de speurtocht een 

lekkere kop warme chocolademelk op het terras bij Bultje's Tuin!

 Beerze Rangers Avonturenpad

  Ontdek het Vechtdal

  Kom helemaal tot rust

Ga op avontuur!

Beerze Outdoor

Beauty & 
Wellness

Voor het echte outdoor-gevoel zit je helemaal goed bij Beerze 

Bulten. Vanaf ons park loop je zo het bos in met de betoverende 

heidevelden en karakteristieke jeneverbesbomen. Ook vind je hier 

diverse wandelroutes en uitdagende mountainbikeroutes. 
Lees meer op pagina 16

Op zoek naar ultieme ontspanning? Reserveer dan een heerlijke 

gezichts- of lichaamsbehandeling bij Beautysalon Beerze 

Bulten. Of kom helemaal tot rust in onze wellnessruimte, waar 

je gebruik kunt maken van 4 verschillende sauna's, de zoutgrot en 

zonnebanken. Lees meer op pagina 10 & 11
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@evaanguyen

@piettomassen

#feestvantanterita

@roosvgelder
@chateau.beau

Volg jij 
ons al?

@mari lynschrijft

Load ing cuteness
Gebruik #BEERZEBULTEN en 

wie weet sta jij in de volgende 

editie van het magazine!

@beerzebulten

@huisjemess.van6

EN WIJ HANGEN DE 
SLINGERS VOOR JE OP!
Een bezoek aan ons park is natuurlijk al een 
feestje, maar met onze nieuwe feestpakketten 
wordt het nog mooier. Zo kunnen wij de 
verjaardag van je zoon of dochter extra 
feestelijk maken met slingers en wat lekkers 
in jullie accommodatie! Voor meer informatie 
hierover verwijzen wij graag naar je persoonlijke 
omgeving in de Beerze Bulten app. 

HET	LEVEN	
IS	EEN	FEEST

#PLEZIER

  Slingers in je 
accommodatie

  Feestelijke kaart 
van Bultje

  Waanzinnig lekkere 
worteltaart

@janinapoos

Ontbijt
service
Willen jullie de dag goed 
beginnen? Bestel dan vers 
afgebakken broodjes of  
een compleet ontbijtpakket. 
Zo wordt jullie verblijf echt 
onvergetelijk! Deze service 
bieden aan wij vanaf  
31 oktober 2022 t/m  
23 maart 2023.

Reserveren kan via
eten.beerzebulten.nl

of scan de QR code:

Feestpakket:
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  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!

Hoe laat begint de theatershow? En waar kan ik 

Bultje’s worteltaart halen?? Download de app en 

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

WERKEN	BIJ...

Elk jaar bezoeken meer dan 100.000 gasten ons park. Die willen we allemaal een 
onvergetelijk verblijf bezorgen! Als je werkt bij Beerze Bulten, kun jij het verschil 
maken tussen leuk en onvergetelijk. Samen met onze gasten mooie herinneringen 
maken, dat is de kunst. Jouw hulp kunnen we daar goed bij gebruiken!

Beerze Bulten vakantiemedewerkster Noa:

"Van mijn neef en mijn broer die hier al eerder werkten, 
hoorde ik enthousiaste verhalen: leuke collega’s, een 
leuk team. En dat klopt ook helemaal; de sfeer onder de 
collega’s is heel goed. We gaan wekelijks wel ergens iets 
drinken of samen stappen. Heel gezellig. Het is soms hard 
werken, maar we zijn met een groot team met veel ervaren 
collega’s. Dat is fijn, je weet dat het altijd goed komt."

Meer weten? Neem een kijkje op:
beerzebulten.nl/werkenbij

instagram.com/werkenbijbeerzebulten

De tofste (bij)banen bij 
Vakantiepark Beerze Bulten

het LEUKSTE 
vakantiepark!

Onze zwemjuf Herma was 12,5 jaar 
in dienst! 🎉 Tijd voor een leuke 

verrassing, met Bultje! 

Giga Insectenhotel! 

Mooi werk, Levi! 🐝

A vlot of fun! 😜 

Met onze recreatietoppers!

BB	Toppers

Heb jij onze handige 

app nog niet? 

BEERZE	BULTEN	APP



    

Nooit meer worteltaart

Nooit meer warme 
chocolademelk

Sneeuwballengevecht 
met Aart 

 

Sleeën met Eefje

Je móet een keuze maken:

Bultje's
Dilemma

of

of
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Vorm & 
Kleur

Kijk goed welk vormpje er in de 
tekening staat en geef het vlak de 

kleur die bij het vormpje hoort:

Lekker 
tekenen!

Kun jij Bibi in het tweede hokje natekenen? 
Maak gebruik van de hokjes om te zien waar je 
de lijntjes neer kunt zetten. Nadat je de lijntjes 
hebt getekend, kun je Bibi nog mooi inkleuren!
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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”.

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

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

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

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

Giet de melk in een beker

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

1

2

3

4

5

6

Zo maak je het:

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)

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!

INVUL
VERHAAL

Het duurde even, maar je bent er… Je vakantie bij Beerze Bulten kan dan eindelijk beginnen! Even geen school, 

maar gewoon lekker spelen. Maar wat zullen we toch eerst doen? Laten we beginnen met een duik in het 

zwembad en daar ga je wel (1)_____________________ keer van de glijbaan af. Na het zwemmen ga je door naar 

het Giga Konijnenhol waar je een dansje doet met Bultje in het theater op (2)_____________________ En als dat 

nog niet genoeg is ga je ook nog op ontdekking in het bos. Maar wat is dat? Is het de kerstman? Is het de 

Paashaas? Nee! Het is heks Snobbe. Zij komt eraan gevlogen op een (3)_____________________ Door haar stunt 

vallen er allemaal blaadjes uit de lucht. Tijd voor een dansje! Maar wacht; daar is heks Snobbe het niet mee 

eens, maar gelukkig is daar Beerza en zij zegt de volgende spreuk: (4)_____________________ en de heks vliegt 

er vandoor. Poeh, dat was op het nippertje! Nu kunnen we weer genieten van onze vakantie! Maar wacht, 

zagen we Eefje net ook niet in het bos? 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 naar Bultje's Eetkamer om daar een warme 

chocolademelk te halen als afsluiter. Wauw... Dat was nog eens een giga gave dag bij Beerze Bulten!

1. GETAL ONDER DE 100

2. JE FAVORIETE LIEDJE

3. EEN VOORWERP

4. EEN TOVERSPREUK

5. JE FAVORIETE HOBBY

6. JE LIEVELINGSETEN

7. ETEN DAT JE HEEL VIES VINDT

Vandaag is mijn favoriete dag
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Beautysalon	
Beerze	Bulten	
Beautysalon Beerze Bulten staat al meer 
dan 10 jaar garant voor pure ontspanning 
dankzij exclusieve behandelingen op het 
gebied van huidverzorging en wellness. 
Onze beautyspecialistes werken tijdens  
de behandelingen met de producten van 
het Italiaanse topmerk [ comfort zone ].  
Een duurzaam merk dat uitsluitend 
werkt met natuurlijke ingrediënten. Alle 
behandelingen starten met een tranquillity 
welkomstritueel en worden daarnaast 
volledig masserend uitgevoerd. De 
heerlijke tranquillity blend en rustgevende 
muziek zorgen ervoor dat jij je vanaf het 
eerste moment echt kunt ontspannen. 

Gift collectie
We vertellen je graag meer over de 
prachtige Gift Collectie van dit moment: 
Home Fragrance & Bodymist uit de 
Tranquillity lijn van [ Comfort Zone ]. 
De delicate bloemengeur met de 
etherische oliën van zoete 
sinaasappel, cederhout, 
roos, geranium en 
sandelhout zorgen 
voor een heerlijk 
ontspannende geur die 
stress doen verdwijnen. 
De producten zijn 
vanaf €15,00 per stuk 
en te koop bij onze 
beautysalon en receptie.

arm specialist behandeling: Deze behandeling is een echte aanrader 
deze winter. Dit omdat je handen tijdens de koude wintermaanden 
vaak veel te verduren hebben. Tijdens deze behandeling wordt 
er gewerkt met een heerlijke verzachtende scrub en met warme 
handmaskers. Na de behandeling zullen jouw handen fluweelzacht 
aanvoelen. En helemaal leuk: Je kunt dit ook met z’n tweeën 
doen. In onze duo-kamer kun jij samen met je vriendin of 
dochter genieten van de arm-specialist behandeling! 

Tip 
van Michelle

Online 
reserveren
Richt de camera van 
je smartphone op de 
QR-code hiernaast 
en boek eenvoudig 
je behandeling!

Fysiotherapie ontmoet 
wetenschap
Maak kennis met onze nieuwe, volledige 
rug-, nek- en schouderbehandeling: 
de Back & Neck treatment. Deze 
behandeling is samengesteld door 
wetenschappers en fysiotherapeuten 
en speciaal ontwikkeld voor een 
pijnverlichtend effect op de spiermassa. 
Er zijn twee verschillende behandelingen 
die wij aanbieden van 25 minuten of 50 
minuten. Onze specialistes zijn als één 
van de eerste in Nederland opgeleid 
voor deze massages.

Beauty
Een vakantie is niet compleet zonder een momentje van rust en waar kan 

dat nu beter dan bij onze Beauty & Wellness? Want met een beautysalon 

en diverse wellnessfacilteiten rest je niets anders dan te ontspannen…

Michelle: "Onderschat niet wat de wintermaanden met de handen doen."

"Laat je heerlijk in de 
watten leggen door onze 

beautyspecialistes!"
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Kom tot rust in onze sauna's
Beerze Bulten beschikt over een speciale saunaruimte met 4 verschillende sauna’s en een sfeervolle 
rustruimte. De sauna is rustig en intiem waardoor je optimaal kunt genieten van de verschillende 
saunagangen. Neem na een saunasessie plaats op een van de ligstoelen in de rustruimte met een 
ontspannen muziekje op de achtergrond. Hier kun je genieten van een verfrissend drankje en lekker 
dommelen bij het haardvuur. Bij mooi weer is het buitenbalkon de 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. 

Kijk voor de 
actuele openings-
tijden en prijzen:

beerzebulten.nl/
wellness

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

Wellness

Deze zoutgrot was de eerste zoutgrot in Nederland 
en biedt een unieke ervaring. De zoutgrot is namelijk 
opgebouwd uit zoutblokken uit het Himalayagebergte 
en deze blokken bevatten nog al zijn oorspronkelijke, 
natuurlijke elementen. Een zoutgrot-sessie duurt 
45 minuten en heeft hetzelfde effect op je lichaam 
als 3 uur lang frisse lucht aan de zee inademen. 
Tevens heeft het een helende werking 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. Zelfs zo ontspannend, dat we regelmatig 
gasten moeten wakker maken na een sessie 😴
Kom jij het ook ervaren?

Badkledingdag
Wist je dat we ook 
speciale badkledingdagen 
hebben? Kijk voor 
de actuele dagen en 
openingstijden op 

beerzebulten.nl/wellness
(onder het kopje Sauna's)

Voetenbadje 
Voordat je begint aan de 
saunagang, is het naast  
het nemen van een douche, 
ook gebruikelijk om een 
voetenbadje te nemen. Dit is 
niet alleen ontspannend, maar 
zorgt ook voor een betere 
doorbloeding en transpiratie.

Naast de beautysalon kun je bij ons ook terecht voor een heerlijke saunasessie en 

een bezoek aan onze zoutgrot. Of waan je op een tropisch strand onder onze zonnebank. 

Kortom: genoeg mogelijkheden om echt tot rust komen tijdens je vakantie!

in onze wellness vind je 4 verschillende sauna's en een sfeervolle rustruimte

"Het is 
tijd voor 

ontspanning!"

Zoutgrot
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Een ongeluk zit in een klein hoekje, zo ook tijdens je vakantie. 

Daarom werken wij bij Fitness Beerze Bulten samen met Fysio Totaal. 

Fysio Totaal
Met zorg voor beweging

Fitnessruimte
Onze fitnessruimte is 7 dagen per 
week geopend. De ruimte beschikt 
over Technogym apparaten en er 
is een exclusieve fitnessmat voor 
grondoefeningen. In de ochtend en 
avond staat ons team van professionele 
instructeurs voor je klaar om te helpen 
bij oefeningen of het opstellen van een 
schema. Het gebruik van de fitness-
ruimte is tegen betaling. 

Groepslessen
Tevens geeft ons team verschillende 
groepslessen waar je gratis aan kunt 
deelnemen. Van een enerverende pilates-
les waarbij je werkt aan kracht, flexibiliteit 
en focus tot aan cross-fit met als doel het 
beste uit jezelf te halen. Of wat dacht je 
van Power Walking waarbij Petra je mee 
neemt naar de bossen van Beerze? Hier  
ga je in stevig tempo wandelen en word  
je uitgedaagd op kracht en conditie.

Ook volwassenen hoeven tijdens een verblijf bij Beerze Bulten 

niet stil te zitten. Terwijl de kinderen naar hartenlust spelen 

kun jij je uitleven bij Fitness Beerze Bulten. Want naast sporten 

in onze professionele fitnessruimte kun jij tijdens je verblijf ook 

gratis deelnemen aan onze groepslessen!

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

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!

BB Pump Wil je een kickstart maken 
met afvallen? Dan is onze groepsles 
BB Pump een superleuke en 
effectieve les om te volgen! Bij deze 
fitnessles worden de kracht en het 
uithoudingsvermogen 
in de grote spier-
groepen verbeterd 
en daarbij verbrand 
je veel calorieën. 

Tip 
van Dinanda

beerzebulten.nl/fitness	

Mee doen aan een gratis groepsles? Onze SWF (zwembad) receptionist(e) 
helpt je graag! Kijk voor de openingstijden en meer informatie op:
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Zwemschool 
Beerze Bulten  
Ons zwemparadijs heeft ook een 
zwemschool. De zwemlessen 
vinden doordeweeks plaats, 
maar het is tevens mogelijk om 
tijdens je verblijf privélessen 
te volgen of bijscholing te 
krijgen. 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 😊 

Wist je dat:
  Je samen met badjuf Herma kunt deel-

 nemen aan onze aquarobics-lessen? 
 Een superleuke workout in het water!

  Er volgende zomer voor nog meer 
 waterplezier wordt gezorgd? Lees
 meer op pagina 23 onder 'Spraypark'!

Chillen met Bultje
Nadat je lekker hebt gespeeld in 

het water is het tijd om even te 

ontspannen. Dat doe je natuurlijk 

op één van de ligbedden met die 

giga gave handdoek van Bultje. Zo 

kunnen jullie samen chillen! Dat is 

toch super leuk?! Wij zien de foto’s 

graag verschijnen met de hashtag 

#beerzebulten 📸

Waterpret met het hele gezin!

38x	van	de	glijbaan!
Vind jij glijbanen ook giga gaaf? Dan zit je goed bij Beerze Bulten! 
Wij hebben namelijk niet 1, maar 2 glijbanen! En ben jij een echte 
waterrat? Ga dan op ontdekking op ons Adventure Island met 
waterkanonnen en de Space Tube!

Peuterbad
Speciaal voor de kleintjes is er een apart peuterbad. In het ondiepe 
water kunnen zij er vrolijk op los spetteren, spelen met de sproeiers 
en zelfs roetsjen van de glijbaan. 

Spetter, pieter, pater, Bultje plonst in het water… 

Ok, dat klopt misschien niet helemaal, maar Bultje 

is gek op bommetjes maken in ons zwemparadijs! 

Hij kan dat ook best goed. Jij ook? 

ZWEMPARADIJS



Kun jij heel mooi kleuren? 
Laat het maar zien!

KLEURPLAAT
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Op de filmset bij Beerze Bulten!

HET	FEEST	VAN	
TANTE	RITA
In een giga tof muzikaal bioscoop avontuur gaan Theo en Lulu op 

vakantie naar de camping om daar een spannende tocht door het 

Tsjoe Tsjoe Wa bos te beleven op weg naar het Feest van Tante 

Rita; het jaarlijkse en grootste dansfeest dat er bestaat. Alle grote 

Minidisco-hits komen langs in deze kleurrijke vrolijke familiefilm.  

Het Feest van Tante Rita is een verrassende film vol muziek en 

humor voor de hele familie en is o.a. opgenomen op vakantiepark 

Beerze Bulten. De film is vanaf 21 december 2022 in de bioscoop 

te zien. Kun jij niet wachten om de film te zien? Dan heb je geluk, 

want in Hardenberg zit ook een bioscoop! ☺

Afgelopen zomer was Vakantiepark Beerze Bulten 

een heuse filmlocatie voor de vrolijke Nederlandse 

familiefilm "Het Feest van Tante Rita"! 

Met o.a. Edsilia Rombley, Najib Amhali, Lucretia van der Vloot als Tante Rita, Ridder van Kooten (Spangas, Kinderen voor Kinderen, Nieuwe Tijden en Zwanger & Co), Tooske Ragas, Piet Tomassen 

(Hollands Got Talent), Esther Mbire (Musicals The Lion King, Tina), Sil van der Zwan (Kruimeltje de Musical, Sound of Music), Pim Muda (The Ashton Brothers), Edo Brunner (Spijt! en Loenatik, 

te Gek!), Lonneke van Krimpen (Creator Camp, TikTok), Channah Hewitt (Musical The Lion King, DanceSing), Remi de Smet (Wickie de Viking, Oliver), Jack van Gelder en natuurlijk Bultje!

Achter de schermen...
Spot jij Bultje in de bios? Houd onze socials in de gaten voor 

alle updates of kijk op: beerzebulten.nl/tanterita
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Landgoed Beerze
Op het landgoed, niet ver van ons park, 
vind je een landhuis dat is gebouwd in 1924. 
Huize Beerze is een schitterend landhuis 
wat niet onopgemerkt is gebleven door de 
Koninklijke familie. Zo heeft de oma van de 
Koning er vroeger zelfs regelmatig geslapen.

Beerze Bulten is gelegen in het Vechtdal. Dit gebied kenmerkt 

zich door haar rijke cultuur en natuur. Vanaf het park wandel 

je zo de prachtige bossen in met zandverstuivingen.

Roos	van	Gelder
"8 en 10 jaar waren mijn zusje en ik toen we met onze ouders voor het eerst naar
Beerze Bulten gingen. Het zijn die vakanties die ik mij nog goed kan herinneren.

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 de show
met Bultje; het liedje maakte zoveel los. Jesse heeft het zo leuk gehad en ik vond het

fantastisch om weer 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."

Kasia Hering
Ik had nooit gedacht dat ik kamperen zo leuk zou vinden, maar met kinderen is dit gewoon 
het allerleukste om te doen! Sinds een tijdje hebben we een nieuwe caravan mét grote 
voortent waar we elk weekend en alle vrije dagen en vakanties naar toe kunnen. Het is elke 
keer weer één groot feest en het voelt telkens als vakantie. Ik kijk weer uit naar een mooie 
zomer vol zwoele zomeravonden, gezelligheid en veel BBQ's met lieve vrienden.

Zandverstuiving Beerze
De heide en zandverstuivingen van Beerze zijn zo 
bijzonder dat de Europese Unie ze op de lijst van 
Natura 2000 heeft gezet. Daarom vinden er vanaf 
2019 al diverse herstelwerkzaamheden plaats. Zo is 
de zandverstuiving tegenover het park weer in ere 
gebracht. Vanaf het park loop je dan ook gelijk een 
mooie route langs de zandverstuivingen en door het 
bos. Het lijkt soms net een echte woestijn! Genoeg 
plezier dus voor de kids!
Foto: Jan ter Welle

BEERZE	
OUTDOOR

AMBEERZEDEURS
@roosvgelder

@diaryofkasia

*camping l ife*

Gasten over Vakantiepark Beerze Bulten

Eekhoorntjes 
spotten
In de bossen van 
Beerze wonen vele 
eekhoorntjes. Deze 
zie je ook regelmatig 
op het park! Heb jij 
ze al gespot? Ook in 
dit magazine vind je 
eekhoorntjes! Kun jij 
ze allemaal vinden?
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Beerzer Nieuws
De ontwikkelingen bij Beerze Bulten staan nooit stil. Elk jaar wordt er wel iets vernieuwd of
verbeterd; alles om de gasten een onvergetelijk verblijf te kunnen (blijven) bieden! Op deze 
pagina lees je de laatste ontwikkelingen omtrent dit 5-sterren vakantiepark.

Genieten en spelen 
in Bultje's Tuin

Onze splinternieuwe accommodaties genaamd "Wikkelhouses" zijn  
vervaardigd van duurzame materialen. Dankzij de goede isolatie en  
luchtverwarming zijn de Wikkelhouses het hele jaar door uitstekend  
geschikt voor een aangenaam verblijf. En dat is niet onopgemerkt  
gebleven! Deze duurzame huisjes zijn genomineerd voor ‘meest bijzon-
dere huuraccommodatie’ bij de jaarlijkse ‘ANWB Camping van het Jaar’ 
-verkiezing. De winnaar wordt begin 2023 bekend gemaakt, maar dat we al 
genomineerd zijn is een grote eer!
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Het Weer
Regent het? Dan is er genoeg te 
doen in het Giga Konijnenhol of 
ons zwemparadijs. Is het een zon-
nige dag? Geniet op het terras 
van een hapje en drankje, bezoek 
Bultje's Tuin of wandel door het 
bos tegenover ons park!

Het laatste 
vakantie
nieuws 

Het nieuws van vandaag Beerze, Overijssel Sinds 1949

Waanzinnig mooie 
Wikkelhouses

2 varianten
Op ons park vind je 2 varianten 
wikkelhouses: Wikkelhouse XL 
(groot) en Wikkelhouse (com-
pact). Beide types zijn geschikt 
voor 4 personen. Bij de compacte 
variant is er door het 2-persoons 
klapbed en het 2-persoonsbed 
boven de badkamer ook ruimte 
voor 4 personen. De badkamer is 
voorzien van een douche, toilet 
en wastafel.

Genomineerd als 'meest bijzondere huuraccommodatie' door ANWB

EXTRA EXTRA: BLIJF ALS EERSTE OP DE HOOGTE!

LEES ALLES OVER BEERZE BULTEN!

Bij Beerze Bulten is er geen gebrek aan speeltuinen: je vindt er meer dan  
30 over het hele park verspreid! Bij iedere kampeerplaats en accommodatie  
is wel een speeltuin te vinden waar kinderen naar hartenlust kunnen 
klimmen, glijden, klauteren, schommelen en spelen met zand.

Wandelgebied
Afgelopen zomer is er nog een 
extra speeltuin bijgekomen en 
wel in het nieuwe wandelgebied 
Bultje's Tuin, gelegen achter het 
Giga Konijnenhol. Er staat zelfs 
een echte wensput, waar je een 
wens kunt doen voor de Bultje 
Foundation. Laat je wens achter 
in de emmer en wie weet wordt 
deze wel vervuld! 

De plek voor jong en oud! 
Terwijl de ouders een hapje en/
of drankje bestellen op het terras 
van het Giga Konijnenhol, kunnen 
de kinderen zich uitleven in de 
nieuwe speeltuin. Wist je dat op 
deze plek eerst sanitairgebouw 
Aart stond? En dat hij het eigen-
lijk Aart’s Tuin wilde noemen? 😉

Alles binnen handbereik
De accommodaties staan op een 
prachtige plek: aan een speel-
tuintje met heerlijke hangmat-
ten, vlakbij Bultje’s Tuin en de 
centrale faciliteiten zoals het 
zwemparadijs, indoorspeelpara-
dijs Giga Konijnenhol, horeca en 
de receptie.



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 in de speciale 
brievenpost 😊

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 
(lees hiernaast) of het konijnenkwartier 
niet vergeten. Jouw kans om op de foto 
gaan met Bultje, Bibi of Albert Albino! 
En kom je tijdens de 'Logeren bij Bultje' - 
weken? Dan komt Bultje zelfs bij je langs! 
Kijk voor meer informatie op:

beerzebulten.nl/logerenbijbultje

Van	klein	tot	groot!
In dit indoorspeelparadijs kunnen alle 
kinderen zich uren vermaken. Voor de 
allerkleinsten is er bijvoorbeeld een 
aparte peuterhoek met een ballenbank, 
leuke puzzels en stapelblokken. Voor 
de grotere kinderen zijn er giga gave 
speeltoestellen. Ook kunnen zij op 
avontuur gaan in de UFO of tot wel 10 
meter hoog klimmen in het Speelbos. 

Voor de echte speurders
Is het mooi weer en heb je zin om buiten 
op ontdekking te gaan? Dan kun je bij 
het Giga Konijnenhol ook een giga gave 
speurtocht ophalen. Dit is niet alleen 
super leuk, maar zo kom je ook nog meer 
over Bultje en zijn vriendjes te weten!

GIGA	
KONIJNENHOL
Het Giga Konijnenhol is het huis van Bultje en dit 

indoorspeelparadijs 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 
winter geluk! Want Aart en Eefje hebben 
er zin in en zullen samen met Bultje weer 
zorgen voor giga gave shows! 
Natuurlijk zijn ook Sinterklaas
en de Kerstman weer van 
de partij! Dat wil je toch 
niet missen?
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Vrolijk feest vieren

Giga Konijnenhol Feestje
Zoals je hiernaast ook kunt lezen, is het 

Giga Konijnenhol het leukste indoor 
speelparadijs van Overijssel! Beleef een 
spannend ondergronds avontuur in de 
wereld van Bultje het konijn. Het Giga 

Konijnenhol is een groot feest van klim-, 
klauter- en speelplezier. Hier kun je lekker 

knutselen, springen, glijden, spelen en 
meezingen in het meeleeftheater van 
Bultje en zijn vriendjes. Dat wordt een 

perfect verjaardagsfeestje!

Zwemparadijs Feestje
Geef een spetterend feestje bij het 

zwemparadijs van Beerze Bulten! Te gek 
voor jou en je vriendjes! Het zwembad 

heeft een Adventure Island met sproeiers, 
waterpistolen en tuimelaars. Ook kun 
je in de Space tube glijbaan; door de 

lichteffecten lijkt het net alsof je in de 
ruimte bent! Je zult je hier geen moment 

vervelen! In de wintermaanden is er af 
en toe op vrijdag disco in het zwembad; 

perfect voor een feestje 😊

Kinderfeestjes zijn gegarandeerd een succes wanneer je ze viert 

bij Beerze Bulten! Dankzij onze verschillende arrangementen is er 

voor ieder wat wils en wordt het een onvergetelijke verjaardag! 

Benieuwd welke feestjes wij allemaal aanbieden? Neem dan een 

kijkje op onze website (zie link hiernaast) of scan de QR-code.  

Wij hebben alvast onze populairste feestjes voor je uitgelicht:

KINDER-
FEESTJE

Spionnen	Feestje
De geheime dienst heeft jouw hulp nodig! Ze 
zijn opzoek naar een bende die wordt geleid 

door iemand die zich de Spin noemt! De 
Spin en zijn 8 bendeleden stelen wereldwijd 

kostbare voorwerpen. We hebben sterke 
vermoedens dat deze bende actief is rond 
Beerze Bulten en dat ze hun laatste buit 
hier in de buurt hebben verstopt. Het is 

een spannend avontuur in de natuur rond 
Beerze voor ouders en kids vanaf 8 jaar. 

Neem je smartphone mee! De start van deze 
spannende Spionnen speurtocht is in het 

Giga Konijnenhol van Beerze Bulten.

TOP 3 
KINDERFEESTJES:

19

Scan de QR-code of kijk 
voor meer informatie op: 

beerzebulten.nl/
kinderfeestjes

Vier jouw giga gave kinderfeestje 
met al je vriendjes en vriendinnetjes 

bij Beerze Bulten!
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Brasserie 
de Hagehorst
Genieten met een grote G
In onze sfeervolle brasserie kun je deze winter genieten 

van gezellige momenten bij het haardvuur en natuurlijk 

van de lekkerste gerechten.

Culinaire	beleving
Gastheer Dérick verwelkomt je graag 
in onze Brasserie. Samen met de chefs 
stelt hij de mooiste gerechten samen 
met producten uit het Vechtdal. Zo kun 
je genieten van (h)eerlijk vlees van de 
Vechtdal Hooglanders en van verse 
eieren van Slothoeve uit Bergentheim. 

High Wine, high beer
Wie is er niet dol op borrelen? Vooral 
die donkere dagen lenen zich uitstekend 
voor een high wine of high beer. Geniet 
van mooie wijnen en speciale bieren met 
huisgemaakte lekkernijen. Super gezellig 
en lekker! Reserveren? Kijk in de Beerze 
Bulten app onder het kopje "Faciliteiten" 
of bezoek:

Een echte bandiet
Stilzitten is lastig voor kinderen, 
maar gelukkig kunnen zij zich hier 
prima vermaken met de puzzels op 
de menukaart of in de speelhoek. 
En natuurlijk hebben wij ook een 
speciaal kindermenu samengesteld, 
waarbij de kids onder meer kunnen 
spelen voor bandiet en een vorkje 
mee prikken van hun papa of mama.

Van	Oreo	tot	
marshmallow!
Deze winter pakt de Brasserie uit,
want je kunt nu kiezen uit maar 
liefst 2 bijzondere varianten 
chocolademelk! Dat wordt 
smullen! Welke kies jij? 

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!

BEERZE	
BOWLING

Psst… Ken jij het al?JOUW	EERSTE	STRIKE!
Beerze Bowling biedt diverse extra’s,
zodat iedereen een gelijke kans heeft 
om te winnen. Niet alleen kun je 
bumpers aan de zijkant van de baan 
krijgen zodat jouw bal niet in de goot 
belandt, maar er zijn zelfs speciale dino’s 
zodat jij de bal heel handig over de rug 
kunt rollen en een strike kan gooien.

Alle ballen verzamelen
De 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 lichtere bal!

Gastheer Dérick

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! Reserveren kan in de Beerze Bulten app of via:

Mooie	momenten	
vier	je	samen

Wist je dat je bij ons ook terecht kunt 
voor een onvergetelijke familiedag? 

Zo 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!

beerzebulten.nl/brasserie

beerzebulten.nl/bowlen
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Bultje’s Tuin is niet alleen de plek waar je terecht kunt voor 

de lekkernijen van Bultje’s Eetkamer. Hier kun je ook genieten

van de sfeervolle thema-avonden die wij organiseren. Zo gaan 

we deze winter hier weer lekker marshmallows roosteren en 

kun je ondertussen meezingen met alle hits van Bultje!

Deze gezellige eetkamer van 

Bultje in het Giga Konijnenhol 

biedt je de hele dag door volop 

lekkers. Van een goede kop 

koffie met Bultje’s worteltaart 

tot aan een lekkere burger of 

pizza. Het leuke is dat je nu 

ook van al dit lekkers op het 

nieuwe terras bij Bultje’s Tuin 

kunt genieten!

Smakelijk eten!

BESTELZUIL
Aangezien je vakantie hebt, 
willen wij je het zo makkelijk 
mogelijk maken. Daarom kun 
je je eten bestellen via de app 
of via onze speciale bestelzuil. 
Zo hoef jij niet te koken, maar 
kun je wel genieten van een 
lekkere lunch of diner. 

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!

Bultje's 
Eetkamer

Dat wordt smullen!

Online eten bestellen? 
Kijk in de Beerze Bulten app onder 
het kopje "Faciliteiten" of bezoek:

beerzebulten.nl/eetkamer



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 kinderen die het thuis moeilijk hebben mee doen. 
"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	
Een	rolstoelbus	voor	Roan
Roan is het zoontje van onze vormgever Kim. Haar zoontje van 8 heeft MIE, 
Moeilijk Instelbare Epilepsie met een ernstige ontwikkelingsachterstand en 
iedere dag last van epilepsie. Nu hij steeds groter wordt, is het ook lastiger om hem te vervoeren. 
Daarom is er een doneeractie voor een bus opgezet, omdat dit niet wordt vergoed. Dankzij de Bultje 
Foundation en alle andere giften en fondsen is het inmiddels gelukt om het bedrag voor een passende 
rolstoelbus bij elkaar te krijgen, en rijdt het gezin sinds augustus 2022 met heel veel plezier in een 
prachtige rolstoelbus! 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 Foundation 
deze wens vervullen!

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 nu 
SUPERscherp geprijsd! 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 
in 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!  

OP
=
OP
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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 
pr@beerzebulten.nl
Alvast bedankt!

BB	UPDATE
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…

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. 
Deze winter wordt er hard gewerkt 
om het hele park te voorzien van 
nieuwe kabels voor supersnel internet. 
Zo kun jij dus nog sneller je foto’s delen 
met familie en vrienden!

Camp2Go	
In het najaar komen er weer 
nieuwe afleveringen van 
Camp2Go op de televisie. Tijdens 
deze afleveringen bezoekt Sander 
ook een aantal gezinnen bij Beerze 
Bulten. Samen laten ze je zien 
hoe leuk het kamperen is tijdens 
de zomer. Heb jij na het zien van 
deze beelden ook de Beerze Bulten 
kriebels gekregen? Dat snappen 
we helemaal. We zien je dus graag 
komende zomer! 

Spraypark
Nieuw in 2023! Vanaf komend seizoen 
beleef je nog meer spetterplezier in ons 
buitenbad; komende winter bouwen we 
namelijk een giga gaaf spraypark naast het 
huidige peuterbad. Je kunt van 3 glijbanen 
af roetsjen en klimmen en klauteren op een 
heel mooi splinternieuw waterklimtoestel. 
Dit belooft heel veel extra waterplezier!  

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!

Green Key Goud
Wij hebben weer een Gouden Green Key mogen ontvangen. 
Green Key is het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven 
in de recreatiebranche. Bedrijven met een Green Key keurmerk 
hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan, 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.
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