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Beerze Bulten

Voorwoord
Hartelijk dank voor jouw interesse in Beerze Bulten. Bij Beerze Bulten is alles mogelijk,
we zorgen er samen voor dat jouw lunch, diner of buffet, familiefeest, verjaardag of
partij, vergadering of netwerkborrel, bruiloft of personeelsfeest een onvergetelijk
moment wordt.
De mogelijkheden zijn eindeloos bij Beerze Bulten. Centraal gelegen in het Vechtdal, midden in de
fantastische natuur vind je het park met onder andere Brasserie de Hagehorst en het Giga Konijnenhol. In
deze brochure staan onze mogelijkheden op het gebied van Eten & Drinken, Feesten & Partijen, Vergaderen,
Trouwen, Rouwen & Herdenken en vind je een selectie van onze in- en outdoor activiteiten.
Er zijn naast de voorgestelde arrangementen tal van andere menu’s, buffetten en combinaties van
activiteiten op maat te bedenken. Gebruik de brochure als inspiratie en onze gastheer / gastvrouw maakt
graag een afspraak om persoonlijke wensen in een gesprek door te nemen en een vrijblijvende offerte op
maat te maken.
Samen zorgen we ervoor dat elk bijzonder moment onvergetelijk wordt!

Eten & Drinken
De mogelijkheden die wij bieden zijn onder andere:

Koffietafel

Een klassieke lunch met een kop huisgemaakte soep, broodmaaltijd met diverse kaas- en vleessoorten. We serveren
onze koffietafel vanaf 15 personen.

Luxe Brunch

Een gezellige en luxe brunch met vrienden, tijdens een (familie)reünie of als afscheid? We serveren onze luxe
brunch vanaf 15 personen.

Lunchbuffet

Tijdens het lunchbuffet heb je keuze uit diverse luxe belegde broodjes met o.a. zalm, runderlende, brie en gezond
en serveren we een kleine fruitsmoothie. Geserveerd vanaf 15 personen.

Geserveerde lunch

De geserveerde lunch begint met een klein soepje in een glaasje waarna keuze is uit diverse luxe belegde broodjes
met o.a. zalm, runderlende, brie en gezond. Daarnaast serveren we een kleine fruitsmoothie.

High Tea
Geniet samen van een High Tea geserveerd in verschillende smaken met lekkere bijpassende hapjes.

High Wine
Geniet van 2 heerlijke glazen wijn met daarbij diverse koude en warme hapjes.

High Beer

Geniet van 2 heerlijke speciaalbieren van de tap of op fles met daarbij diverse koude en warme hapjes.

Sharing dinner

Tijdens het sharing dinner worden diverse gerechtjes op tafel gepresenteerd. Geniet met het hele gezelschap van de
specialiteiten van Brasserie de Hagehorst. Geserveerd vanaf 10 personen.

Bultje’s Eetkamer

In onze horeca gelegenheid in het Giga Konijnenhol kun je tussen de middag genieten van diverse broodjes en
panini’s. ‘s Avonds uit diverse plates, hamburger menu’s en lekkere pizza’s.

Diverse buffetten
Vanaf 15 personen kun je met elk gezelschap genieten van één van onze uitgebreide koude en warme buffetten.

Feesten & Partijen

Ook voor een fantastisch avondfeest zijn Brasserie de Hagehorst en Bultje’s Eetkamer zeer geschikte locaties.
We bieden verschillende mogelijkheden en kunnen op maat diverse uitbreidingen toevoegen. Avondfeesten zijn te
reserveren vanaf 15 personen.
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Start de dag met een uitgebreide koffietafel of een luxe brunch, welke wij in buffetvorm serveren vanaf 15
personen. Daarnaast kun je genieten van een lunchbuffet, geserveerde lunch en High Tea.

Koffietafel
Vanaf 15 pers. - inclusief koffie, thee, jus d’orange, melk en ranja voor de kinderen - € 15,75 p.p.
Een klassieke lunch met een kop huisgemaakte soep, broodmaaltijd met diverse kaas- en vleessoorten:
Soep naar keuze (dit zal in overleg gaan bij het bespreken) - Plateau met kaassoorten o.a. brie en boerenkaas
- Plateau met vleessoorten o.a. ham en salami - Rijkelijk gevulde huzarensalade - Diverse broodsoorten o.a.
huis desembrood - Zoetbeleg met o.a. jam en hagelslag - Kroket met mosterd
Uit te breiden met:
Vers gesneden fruit		
€ 1,00 p.p.
Gerookte vissoorten		
€ 1,50 p.p.

Luxe Brunch
Vanaf 15 pers. - inclusief koffie, thee, jus d’orange, melk en ranja voor de kinderen - € 23,50 p.p.
Een gezellige en luxe brunch met vrienden, tijdens een familie reünie of als afscheid met heerlijke gerechten:
Soep naar keuze (in overleg) - Plateau met kaassoorten o.a. brie en boerenkaas - Plateau met vleessoorten
o.a. ham en salami - Rijkelijk gevulde huzarensalade - Diverse broodsoorten o.a. huis desembrood - Gerookte
vissoorten - Roereieren met bacon - Groente quiche - Vers gesneden fruit

Lunchbuffet
Vanaf 15 pers. - € 10,75 p.p.
Tijdens het lunchbuffet heb je keuze uit:
Diverse luxe belegde broodjes met o.a. zalm, runderlende, brie en gezond en een kleine fruit smoothie

Geserveerde lunch
€ 12,50 p.p.
De geserveerde lunch bestaat uit:
Klein soepje in een glaasje, diverse luxe belegde broodjes met o.a. zalm, runderlende, brie en gezond en een
kleine fruit smoothie

High Tea
€ 19,75 p.p.
Onbeperkt thee geserveerd in verschillende smaken met verschillende hapjes:
Scones - Gezoete room - Marmelade - Petit fours - Mini dessert in een glaasje - Amuse soepje - Sandwiches Wraps - Warme quiche

Borrel & Diner
Zin in een lekkere borrel met bijpassende hapjes? Ga voor een High Wine of Beer en laat je verrassen.
Daarnaast kun je genieten van een à la carte lunch, à la carte diner of een Sharing Dinner.

High Wine
€ 13,50 p.p.
Geniet van 2 heerlijke glazen wijn met daarbij diverse koude en warme hapjes.

High Beer
€ 13,50 p.p
Geniet van 2 heerlijke speciaalbieren van de tap of op fles met daarbij diverse koude en warme hapjes.

À la carte lunch
Maak tijdens de lunch een keuze uit onze uitgebreide menukaart in Brasserie de Hagehorst.

À la carte diner
Maak tijdens het diner een keuze uit onze uitgebreide menukaart in Brasserie de Hagehorst.

Sharing Dinner
Vanaf 10 pers. - € 24,50 p.p.
Tijdens het sharing dinner worden diverse gerechtjes op tafel gepresenteerd zoals:
- Amuse soepje - Gerookte zalm met heksenkaas en rode ui, Runderlende met truffelmayonaise, Geitenkaas
salade, Caesar salade met kip - Geserveerd met breekbrood, kruidenboter en aioli
- Gevulde varkenshaas omwikkeld met pancetta, Gebakken zalm met kruidenkorst, Kalfssukade met rode
wijnsaus, Seizoensgroente, Oerfriet met fritessaus, Pommes duchesse en rauwkkost
Uit te bereiden met:
“Grand” dessert		

€ 7,50 p.p.

Buffetten
Onze uitgebreide buffetten zijn zeer geschikt voor verschillende feesten & partijen. We bieden diverse
mogelijkheden met onze koude en warme buffetten. Wij serveren onze buffetten vanaf 15 personen.

Bibi’s Hapjesbuffet
€ 18,75 p.p.
Voor ieder wat wils. Bij dit buffet serveren wij kleinere bordjes, zodat de gasten tijdens jouw feest
ongedwongen een hapje kunnen nemen en het feest in volle gang door kan gaan:
Gegarneerde salades (huzaren- runder- en zalmsalade) - Kaasplankje met diverse kaassoorten - Vleesplank
met diverse vleessoorten - Verschillende koude hapjes met o.a. gevulde eitjes, wraps met zalm,
gehaktballetjes - Gevulde visschotel met o.a. gerookte zalm, haring en makreel - Kipsaté - Spareribs Kaassticks - Gemengd bittergarnituur - Stokbrood met kruidenboter en tapenade

Bultje’s Buffet
€ 24,50 p.p.
Een uitgebreid buffet waarbij je niet de zorg hoeft te hebben of het wel de juiste keuze is geweest voor alle
gasten. Onze Chef kok maakt gebruik van eerlijke en verse ingrediënten:
Amuse soepje in een glas geserveerd - Huzarensalade - Pasta salade met gerookte zalm - Visschotel met
o.a. makreel, zalm en haring - Vleesplank met diverse vleeswaren - Bomme Femme - Gebakken zalm met
kruidenkorst - Spaghettitaart - Kipsaté - Gevulde varkenshaas met bospaddenstoelen en pancetta - Rijst op
Oosterse wijze - Aardappelgratin - Huisgemaakte groente quiche - Oerfriet met fritessaus - Desembrood en
stokbrood met kruidenboter en tapenade

BBQ Buffet
€ 19,50 p.p.
Met een BBQ Buffet ben je van alle gemakken voorzien voor een zorgeloze en complete barbecue:
Huzarensalade - Pastasalade - Schouderkarbonade - Speklappen - Kipsaté - Worstjes - Shashlick - Hamburger
- Diverse koude en één warme saus - Stokbrood met kruidenboter
Uit te bereiden met:
Zalm pakketje				
€ 1,50 p.p.
Entrecôte				€ 1,50 p.p.
Gevulde portobello met geitenkaas € 1,50 p.p.

Stamppottenbuffet
€ 19,50 p.p.
Een overheerlijk en huisgemaakt stamppottenbuffet met goed gevulde gerechten:
Huisgemaakte Boerenkool - Huisgemaakte Hutspot - Huisgemaakte Zuurkool Speklappen en rookworst - Stoofvlees en spareribs Augurken, zilveruien, mosterd en jus

Kinderbuffet
€ 9,50 p.p.
Speciaal voor kinderen is er het kinderbuffet met heerlijke kindergerechten zoals:
Franse friet met fritessaus en appelmoes - Frikandellen - Kipnuggets - Bitterballen - Kaassticks - Kibbeling Poffertjes met poedersuiker en stroop - Komkommer en tomaat
De buffetten zijn uit te breiden met een dessert:

Dessertbuffet
€ 9,50 p.p.
Een lekkere afsluiter van het buffet. Toetjes!
Diverse bavarois soorten - Chocolade fantasie (minimaal 3 chocoladebereidingen) - Crème brûlée Pannacotta met roodfruit - Cassata ijs - Vers fruit

Feesten & Partijen
Ook voor een fantastisch avondfeest zijn Brasserie de Hagehorst en Bultje’s Eetkamer zeer geschikte
locaties. We bieden verschillende mogelijkheden en kunnen op maat diverse uitbreidingen toevoegen.
Feesten & Partijen zijn te reserveren vanaf 15 personen.

Hapjes
•
•
•
•
•

Zoutjes en nootjes					
Broodje warme beenham met mosterdsaus
“Vet” bedankt; Puntzak oerfriet met fritessaus
Eenvoudige hapjes, 2 koud en 3 warm		
Luxere hapjes, 2 koud en 3 warm			

€ 1,00 p.p.
€ 4,25 p.p.
€ 2,75 p.p.
€ 5,75 p.p.
€ 7,00 p.p.

All-in pakket avondfeest
€ 29,50 p.p. (4 uur)
Iets te vieren of gewoon voor de gezelligheid bij elkaar? Met een all-in pakket maken we er een fantastisch
avondfeest van in Brasserie de Hagehorst:
• Koffie / thee met petitfour van worteltaart
• Binnenlands drankenpakket
• Zoutjes en nootjes op tafel
• Eenvoudige hapjes, 2 koud en 3 warm

All-in pakket avondfeest luxe
€ 38,50 p.p. (4 uur)
Een avondfeest uitbreiden met een luxe hapjesbuffet maakt het feest onvergetelijk. Bij dit buffet serveren
wij kleinere bordjes, zodat de gasten gedurende de avond ongedwongen een hapje kunnen nemen en het
feest in volle gang door kan gaan:
• Koffie / thee met petitfour van worteltaart
• Binnenlands drankenpakket
• Zoutjes en nootjes op tafel
• Bibi’s Hapjesbuffet (zie pagina 6)

All-in Familie- / buurtfeest
€ 41,50 p.p. (4 uur)
Gezellig met de familie of de buurt bij elkaar? Met een all-in pakket inclusief Bibi’s Hapjesbuffet en bowling
gedurende de avond:
• Koffie / thee met petitfour van worteltaart
• Binnenlands drankenpakket
• Bibi’s Hapjesbuffet (zie pagina 6)
• Inclusief bowling gedurende de avond

All-in Personeelsfeest
€ 47,50 p.p. (4 uur)
Een all-in feest met een groot gezelschap zoals een personeelsfeest? Inclusief Bultje’s Buffet en activiteit in
overleg voor de hele groep maken we jullie avond onvergetelijk:
• Koffie / thee met petitfour van worteltaart
• Binnenlands drankenpakket
• Bultje’s Buffet (zie pagina 6)
• Activiteit in overleg (denk aan Minute to Win it, Puq Quiz, Bowling, etc., zie pagina 15)

All-in Receptie / bedrijfsborrel
€ 19,50 p.p. (2,5 uur)
Ook voor een (in)formele receptie, netwerk- of bedrijfsborrel ben je bij Brasserie de Hagehorst aan het juiste
adres. Op all-in basis met luxe notenmix en hapjes maken word je volledig ontzorgt:
• Koffie / thee met petitfour van worteltaart
• Binnenlands drankenpakket
• Luxe notenmix
• Luxe hapjes, 2 koud en 3 warm

Feestmaanden
Beerze Bulten is met Brasserie de Hagehorst én het
Giga Konijnenhol de perfecte locatie voor een groots
Sinterklaas- of Kerstfeest. Want Sinterklaas en de
Kerstman zijn namelijk ieder jaar weer terug te vinden
bij Beerze Bulten. In het Giga Konijnenhol, maar ook
op verzoek tijdens een (familie)feest komen ze samen
met Bultje het Konijn langs voor een onvergetelijk stuk
entertainment.
Daarnaast bieden we de mogelijkheid om samen
met personeel en kleine kinderen een fantastisch
Sinterklaasfeest te beleven in het Giga Konijnenhol.
Hier zullen Sint en Pieten jullie hartelijk onthalen bij de entree waarna de kinderen zich kunnen uitleven in
het indoor speelparadijs. Met een speciale show en entertainment zullen collega’s en kinderen hier nog lang
over na praten.
Ook bieden we in Brasserie de Hagehorst verschillende mogelijkheden voor Kerst- en Nieuwjaarsborrels om
op een (in)formele manier het jaar af te sluiten of te starten met collega’s, netwerkrelaties en partners.

Bedrijsfeest in Sinterklaas-thema
Kinderen € 9,25 p.p. - Volwassenen € 5,75 p.p. (3 uur)
Gezellig met het personeel en kleine kinderen naar het Giga Konijnenhol in Sinterklaas-thema. Dat kan vanaf
half november. Kinderen kunnen zich uitleven in het indoor speelparadijs en met een speciale show en rand
entertainment zal iedereen hier nog lang over na praten!
Ontvangst met:
• Voor de kinderen: Ranja en pepernoten
• Voor volwassenen: Koffie / thee met gevuld speculaas
• Kinderen kunnen zich daarna vermaken in het indoor speelparadijs
• Aansluitend een fantastische Sinterklaastheatershow met Sint, Pieten en natuurlijk Bultje het Konijn
• Frietjes, 3 mini snacks en mayonaise
• Waterijsje voor de kinderen

All-in Kerst- / nieuwjaarsborrel
€ 21,50 p.p. (2,5 uur)
Een Kerst- of nieuwjaarsborrel op all-in basis
met feestelijk glas bubbels als aperitief:
• Feestelijk glas bubbels
• Binnenlands drankenpakket
• Zoutjes en nootjes op tafel
• Eenvoudige hapjes, 2 koud en 3 warm

Vergaderen
Wil je vergaderen in een ontspannen sfeer? Kom dan naar Beerze! De Overijsselse Vecht stroomt hier
voorbij, tegenover Beerze Bulten bevindt zich een grote zandverstuiving en de uitgebreide fiets- en
wandelroutes laten de mooiste plekjes in het Vechtdal zien. Bij ons kun je het nuttige en aangename perfect
combineren. De ideale plek voor een bijeenkomst, conferentie, vergadering of teambuilding evenement.
In de ‘Huiskamer’ van Brasserie de Hagehorst kun je vanaf 6 personen in privésfeer en gemoedelijke
ambiance brainstormen, vergaderen en presenteren. Onze vergaderruimte is uitgerust met een Smartboard
(presentatiescherm) met internetverbinding en biedt ideale ondersteuning tijdens vergaderingen en
presentaties. Daarnaast is er o.a. een open WiFi-netwerk beschikbaar.
Groepen tot 30 personen kunnen terecht in de ‘Huiskamer’. Vanaf 30 personen bieden wij mogelijkheden in
onze Serre, het restaurant van onze Brasserie of onze theaterzaal. De theaterzaal is geschikt voor groepen
tot 250 personen en is inclusief beamer en groot projectiescherm, licht- en geluidsvoorzieningen.

Vergaderarrangement - dagdeel
Inclusief koffie, thee, en tafelwater in de zaal - € 16,50 p.p.
Een vergaderarrangement gedurende een dagdeel bestaat uit:
• Zaalhuur
• Ontvangst met koffie/thee met plak cake
• Onbeperkt koffie, thee en tafelwater in de zaal
• Smartboard (presentatiescherm) met internetverbinding of beamer en projectiescherm
• Open WiFi-netwerk
• Flip-over
• Notitieblok en pen

Vergaderarrangement - gehele dag
Inclusief koffie, thee, en tafelwater in de zaal - € 35,00 p.p.
Een vergaderarrangement gedurende een gehele dag bestaat uit:
• Zaalhuur
• Ontvangst met koffie/thee met plak cake
• Onbeperkt koffie, thee en tafelwater in de zaal
• Smartboard (presentatiescherm) met internetverbinding of beamer en projectiescherm
• Open WiFi-netwerk
• Flip-over
• Notitieblok en pen
• Lunch excl. drankjes
• Activiteit optioneel (zie pagina 15)
• Gezonde middagsnack
• Afsluiting met drankje en
bittergarnituur optioneel
(afsluiting met diner ook mogelijk)

Trouwen
Sfeervol en natuurlijk gelegen, dat is Beerze Bulten. De locatie bij uitstek voor een onvergetelijke
huwelijksdag. De Overijsselse Vecht stroomt voorbij, tegenover Beerze Bulten bevindt zich een grote
zandverstuiving en alles ligt verscholen in de bossen van het prachtige Vechtdal, vlakbij Ommen en
Hardenberg.
Vlakbij Beerze Bulten zijn diverse officiële trouwlocaties voor een mooie ceremonie. Na de ceremonie is het
tijd voor de receptie. We bieden ruimte aan maximaal 250 receptiegasten. De duur van de receptie hangt af
van het aantal daggasten en of je tijdens de receptie ook (groeps) foto’s laat maken. Wil je bijvoorbeeld een
foto met alle gasten of alle familieleden, dan plannen we hier in overleg tijd voor in.
Voor een prachtige fotoreportage adviseren we de bossen tegenover Beerze Bulten met de grote
zandverstuiving. Ondertussen kunnen de gasten genieten van een drankje en/of hapje in Brasserie de
Hagehorst. Ook voor een uitgebreid dinner of buffet zijn er volop mogelijkheden. We bieden ruimte aan
maximaal 160 dinergasten en in overleg met onze gastheer en Chef kok bieden we uiteenlopende variaties
welke op maat afgestemd kunnen worden.
Daarna is het tijd voor een onvergetelijke feestavond. Op all-in basis verzorgen we een fantastisch
feest welke uit te breiden is met live muziek, dj en entertaiment. Ook is er ruimte voor een eventuele
openingsdans of dankwoord en kunnen we in overleg een late night snack serveren aan het einde van de
avond.
Na een lange huwelijksdag is het tijd voor ontspanning. Kom overnachten in één van onze 70
accommodaties. Er zijn dus ook voldoende accommodaties om jullie gasten te laten overnachten op het
vakantiepark. Er is mogelijkheid voor een heerlijk ontbijt op bed en eventuele gasten kunnen genieten van
een ontbijtbuffet in Brasserie de Hagehorst. Deze dag hebben jullie samen met de gasten vrij toegang tot
alle faciliteiten van Beerze Bulten, zoals het zwemparadijs en het Giga Konijnenhol.

Trouwen bij Beerze Bulten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximaal aantal gasten receptie:		
250
Maximaal aantal gasten diner of buffet: 160
Maximaal aantal gasten avondfeest:
250
Officiële trouwlocaties in de buurt
Ligging in een natuurlijke omgeving
Gratis ruime parkeergelegenheid
Centrale ligging nabij Ommen en Hardenberg
70 accommodaties aanwezig voor overnachting
Fotogenieke locaties midden in de natuur
Verzorging bloemdecoraties
Verzorging bruidstaart
Verzorging bruidsmake-up
Bemiddeling fotograaf
Bemiddeling kinderoppas
Bemiddeling muzikale invulling
Bemiddeling in entertainment
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Brasserie de Hagehorst is een zeer geschikte locatie om te rouwen en herdenken van een dierbare in een
rustige, sfeervolle en natuurlijke omgeving.
In overleg met onze gastheer / gastvrouw zijn de mogelijkheden eindeloos. Onze brasserie is voorzien van
audiovisuele middelen en daarnaast ben je vrij om eigen muziek af te spelen.
We kunnen het informeel samenzijn naar wens en verwachting verzorgen in één van onze ruimtes.
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, neem dan contact met ons op via 0523-251398 of mail naar
brasserie@beerzebulten.nl.
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Hieronder zie je het zalenoverzicht met de maximale capaciteit in aantal personen, afhankelijk van de
opstelling. Tijdens een receptie of diner kunnen de Serre & Brasserie en Vide & Eetkamer gecombineerd
worden waardoor de capaciteit vergroot wordt.

Zalen
Huiskamer

Serre

Brasserie

Vide

Eetkamer

Theater

Theater

20

40

55

50

-

250

Cabaret

16

32

40

40

-

-

Carré

20

-

28

32

-

-

U-Vorm

16

-

22

40

-

-

Blok

16

28

22

32

-

-

Receptie

28

50

130

75

130

-

90

-

Mobiel
Mobiel

✓
Mobiel

180

Diner

25

50

205

110

60

160

Beamer
LED Scherm
PC / Laptop

✓
✓
✓

Mobiel
Mobiel

150

Mobiel
Mobiel

Mobiel
✓
Mobiel

Indoor activiteiten
Liever een binnenactiviteit? Ook dan is er voor het hele gezelschap genoeg te beleven bij Beerze Bulten:

Spelen in het Giga Konijnenhol
Kinderen € 7,- p.p. - Volwassenen € 2,50 p.p.
In het indoor speelparadijs kunnen kinderen uren spelen, springen, klimmen en klauteren in de
vele speeltoestellen. Je hebt het gevoel dat je in een écht konijnenhol bent! Bovendien is er tijdens
openingsdagen om 15:00 uur een theatershow waarin Bultje het Konijn en z’n vriendjes de leukste
avonturen beleven.

Zwemmen in het Zwemparadijs
€ 5,50 p.p.

De binnen- en buitenzwembaden bieden gegarandeerd waterpret, met bedriegertjes, sproeiers,
waterpistolen en tuimelaars. Ook zijn er binnen twee spectaculaire glijbanen, waaronder de Space
Tube; door de lichteffecten in de glijbaan waan je je in de ruimte. De allerkleinsten hebben plezier in de
vernieuwde waterspeeltuin met verschillende speelmogelijkheden! Ouders kunnen lekker ontspannen in het
wellness gedeelte van het zwembad met watersproeiers en massagestralen. Daarnaast kun je in de zomer
ook heerlijk buiten zwemmen! Het buitenzwembad heeft een grote glijbaan, een zonneweide met ligstoelen
om even uit te rusten en te genieten van het mooie weer.

Bowlen bij Beerze Bowling
Deelname:
Speelduur:
Prijs:
Begeleiding:

max. 32 personen (4 banen á 8 personen)
per heel uur
Doordeweeks € 20,- per baan per uur - In het weekend € 25,- per baan per uur
nee

Onze 4 bowlingbanen zijn uitgerust met gave laserlichten en glow in the dark effecten. Ben je niet aan de
beurt? Dan kun je lekker neerploffen op de heerlijke loungeset. Voordat je spel begint kun je een eigen
avatar uitkiezen die reageert op je acties tijdens het spel. Om de wedstrijd eerlijk te houden kun je per
speler bepalen of er een bumper aan de zijkanten van de baan komt zodat ook de allerkleinsten kans maken
op een strike!

Minute to Win it
Deelname:
Speelduur:
Prijs:
Begeleiding:

max. 100 personen
+/- 1,5 á 2 uur (bij kleinere groepen +/- 1 uur)
op aanvraag
ja

Tijdens Minute to Win it heb je steeds één minuut de tijd om een aantal behendigheidsopdrachten te
volbrengen. Wie de meeste opdrachten heeft volbracht, wint!

Pubquiz

Deelname:
Speelduur:
Prijs:
Begeleiding:

max. 150 personen
+/- 1,5 á 2 uur (bij kleinere groepen +/- 1 uur)
op aanvraag
ja

De pubquiz bestaat uit meerdere rondes met vragen over sport, muziekfragmenten, foto’s van o.a.
beroemdheden en nog veel meer. De kandidaten beantwoorden de vragen in teamverband.
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Liever lekker naar buiten en de mooie natuur in? Het landschap rond de oevers van de Vecht kenmerkt zich
door zandverstuivingen, jeneverbessen en oerbossen. Een fantastische plek voor activiteiten met het hele
gezelschap.

Handboogschieten
Deelname:
Speelduur:
Prijs:
Begeleiding:

max. 30 personen per sessie
+/- 1,5 á 2 uur (bij kleinere groepen +/- 1 uur)
€ 5,- p.p.
ja

Op ongeveer 10 minuten lopen van de brasserie vind je ons recreatieterrein (tevens met de auto bereikbaar).
Hier staan 4 boogschietbokken opgesteld waar zowel rechtshandige als (1) linkshandige bogen staan.
Professionele begeleiding wordt geboden door ons recreatie team.

Klootschieten
Deelname:
Speelduur:
Prijs:
Begeleiding:

max. 30 personen (6 groepen van 5 personen)
+/- 1 uur
€ 2,- p.p.
nee

Het klootschieten vindt plaats in de bossen van Beerze tegenover het park. Je kunt zelfstandig een route
kiezen (bijv. een wandelroute). Ons recreatie team verstrekt het materiaal en de speluitleg.

Huifkartocht
Deelname:
Duur:
Prijs:
Begeleiding:

max. 25 personen
+/- 1 á 1,5 uur (per rit)
op aanvraag
ja

Laat je samen met het gezelschap Bourgondisch vervoeren met paard en wagen door de mooie bosrijke
omgeving van Beerze. Dhr. Soepenberg rijdt jullie rond op zijn huifkartocht.

Midgetgolf
Deelname:
Speelduur:
Prijs:
Begeleiding:

max. 30 personen
ca. 1 uur
€ 2,50 p.p.
nee

Gezellig met het gezelschap een balletje slaan op onze Midgetgolfbaan. De baan ligt tegenover het terras
van Brasserie de Hagehorst bij de entree van Beerze Bulten.

Wandelroutes
Begeleiding: nee
In de bossen van Beerze en omgeving bevinden zich diverse wandelpaden. Tegenover het park lopen de
“Gele route” van +/- half uur en de “Rode route” van +/- 1 uur.
Het Beerzepad is een wandelroute die je door het Beerzerveld, Beerzerzand en Landgoed Beerze leidt. Je
kunt de route in zijn totaliteit lopen (11 km) of in twee keer aflegen (5,5 km) d.m.v. een bypass route.

Fietsverhuur

Periode:
van begin april tot eind oktober
Begeleiding: nee
’s Ochtends vanaf 9.00 uur kun je fietsen huren bij de receptie van Beerze Bulten. ’s Avonds kun je de
fietsen voor 20.00 uur weer inleveren.
Fiets met versnelling
Kinderfiets
Kinderzitje
Mountainbike
Elektrische fiets

per dag

€ 9,50
€ 6,00
€ 2,50
€ 12,00
€ 20,00

per week

€ 40,00
€ 24,00
€ 12,50
€ 50,00
€ 80,00

Kanoverhuur

Periode:
van begin april tot eind oktober
Begeleiding: nee
Lekker kanoën op de Overijsselse Vecht. Dat kan bij Beerze Bulten! Verken al het moois dat het water en de
natuur u te bieden heeft. Vanaf Beerze Bulten kun je de “afzaktocht” varen naar Ommen.
Ochtend tot 13.00 uur
Middag vanaf 13.30 uur
Hele dag
Afzaktocht naar Ommen

1 pers

€ 9,00
€ 12,50
€ 19,50
€ 32,50

2/3/4 pers

€ 12,00
€ 15,00
€ 23,00
€ 32,50

Vlotvaren

Periode:
van begin april tot eind oktober
Prijs:
op aanvraag
Begeleiding: ja
Een echte outdoor activiteit in de natuur? Wat dacht je van kanoën op de Overijsselse Vecht. Ieder team
gaat een vlot bouwen waarna deze te water wordt gelaten en er een mooi stuk mee wordt gevaren.

