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In maart, voor het kampeerseizoen start, gaan we altijd met onze 
medewerkers op personeelsuitje. Dit is meestal een dagje op pad 
met overdag wat activiteiten en ’s avonds ergens gezellig wat 
eten met elkaar. Dit jaar was ons personeelsfeestje donderdag 
12 maart. Eerst een graffiti workshop en daarna met de bus 
naar het gevangenismuseum in Veenhuizen. Bijzondere plek en 
interessant om daar eens rond te lopen en de verhalen te horen 
hoe het er daar aan toeging en hoe het destijds was bedoeld 
als Maatschappij van Weldadigheid. Normaal gesproken is zo’n 
donderdag in maart een rustige dag, maar ineens sijpelden er 
berichten door over een eventuele lockdown en stond de telefoon 
roodgloeiend in Beerze. Op zo’n moment word je wat onrustig in 
de wetenschap dat er die dag 2 stagiaires de receptie bemanden. 
Telefonisch wat uitleg gegeven hoe te reageren en na een uurtje 
werd het alweer wat rustiger. Toen we vertrokken waren we 
ons ervan bewust dat we de laatste gasten van het gevangenis 
museum waren voorlopig. En op moment van schrijven, 
hemelvaart, zitten ze nog steeds dicht. De zondag erop, 15 maart, 
de eerste persconferentie met de aankondiging dat de horeca 
direct moest sluiten. Persoonlijk vond ik dat op z’n zachtst gezegd 
wat onhandig dat om half 6 wordt gezegd dat om 6 uur de 
horeca dicht moet. Je moet je gasten dus eigenlijk het restaurant 
uitjagen. Sindsdien is het echt een rollercoaster geweest. Op 28 
maart zou het park open gaan voor kamperen maar pas een dag 
van te voren kregen we definitief te horen dat dit niet mocht. Dat 
is natuurlijk lastig communiceren. Op de receptie regende het 
annuleringen, de telefoon roodgloeiend en de mailbox ontplofte 
zo’n beetje. 
En dan het moment dat ons hele bedrijf zo’n beetje tot stilstand 
kwam. Geen gasten meer, geen werk meer, geen reserveringen 
en geen betalingen meer. Liquiditeit is dan een eerste zorg en dat 
wilde ik zo snel mogelijk in beeld hebben. Ik heb 2 scenario’s uit 
laten werken zodat we een beeld kregen hoe dit zich zou kunnen 
ontwikkelen de komende maanden. Dat gaf wat rust, maar we 
waren wel afhankelijk van onze gasten met betrekking tot het 
accepteren van de voucher. Gelukkig werd deze, grotendeels, 
geaccepteerd door onze gasten.

Lichtpuntje
Intussen hebben we allerlei klussen opgepakt met onze  
medewerkers. Ons horecapersoneel was speeltuinen aan het 
schilderen, de zwemjuffen en schoonheidsspecialistes waren 
druk in het groen en over het hele park werd er grondig 
schoongemaakt en onderhoud gepleegd. Het ligt er dan ook 
prachtig bij. Dieptepunt was toch wel Pasen. Een bezetting van 
3 accommodaties en schitterend weer. Normaliter zouden we 

Met vriendelijke groet, 

Gerrit-Jan Hagedoorn

Op z’n
Hagedoorns

Welkom op Vakantiepark Beerze Bulten!  
Wij zijn blij dat u ervoor heeft gekozen  
om de vakantie bij ons door te brengen.

vol staan tijdens zo’n weekend en dan is het toch wel een trieste 
aangelegenheid. We hebben er het beste maar van gemaakt 
door de kinderen paaseieren te laten zoeken over de hele 
camping. Eind april kwam het eerste lichtpuntje weer en dat 
waren de chemische toiletten die weer open mochten. Gasten 
die zelfvoorzienend waren konden gelukkig weer komen. Dat 
gebeurde ook en ineens was er weer wat reuring op de camping. 

Samenwerking
We werken altijd goed samen met onze Ommer collega’s en 
zijn dan ook snel bij elkaar gekomen om de lobby op te starten. 
Die bestond in eerste instantie uit regelmatig contact met onze 
burgemeester, de spreekbuis richting de veiligheidsregio. Contact 
met Tweede Kamerleden, gedeputeerden en VNO-NCW en MKB 
Nederland. De insteek was dat wij onderdeel zijn van de oplossing 
van het probleem. We moeten mensen gaan spreiden over het 
land en dat betekent spreiden over de vakantieparken waar ruimte 
is! Tot op dit moment zijn we behoorlijk beperkt doordat onze 
sanitairgebouwen nog gesloten zijn. Zoals het nu lijkt gaan die pas 
per 1 juli open. Wij willen dit graag naar 1 juni halen trekken zodat 
wij een maand hebben om ons goed voor te bereiden op het 
hoogseizoen. Onze bedrijfsvoering is op zoveel punten gewijzigd, 
dat willen we graag testen!  Tevens zien wij op andere plekken 
openbare toiletvoorzieningen die gewoon geopend zijn dus 
waarom niet op de vakantieparken? Zeker wanneer de horeca per 
1 juni opengaat en zich daar ook toiletten bevinden. Ik hoop dat 
wanneer u dit leest onze lobby succes heeft gehad en wij eindelijk 
gebruik kunnen maken van ons prachtige sanitairgebouw ‘Bultje’ 
die wij afgelopen winter gerenoveerd hebben. 

Geniet van uw verblijf!
Wij hopen dat de aangekondigde versoepelingen allemaal 
doorgaan en dat we nog een mooi hoogseizoen hebben. Wij 
gaan, ondanks alle maatregelen, onze uiterste best doen om dit zo 
aangenaam mogelijk te laten verlopen. Als iedereen zijn steentje 
bijdraagt, gaat dat vast lukken. Geniet u van uw verblijf op Beerze 
Bulten!

Tip van 

Dérick

30 Beerze Bulten musthaves
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zomer
Een onvergetelijke

Deze zomer is alles wellicht wat anders dan we 
gewend zijn, maar wat zijn we blij dat we jullie 
weer mogen ontvangen. Wij zetten alles op alles om 
jullie een onvergetelijk verblijf te bezorgen. Daarom 
hebben wij de nodige maatregelen getroffen om ons 
park coronaproof te maken. Maar dat kunnen we 
niet alleen, dat doen we samen... # Samen zijn we één

Heb jij onze  
handige app 
nog niet? 
Download hem dan nu snel in de  

App Store of Google Play.

Ja, maak je borst maar nat... Het wordt lachen, gieren, brullen deze zomer! 

Samen met Aart Schroefdraad zet Bultje het theater op zijn kop. Helaas 

hebben wij dit jaar geen nieuwe musical, maar niet getreurd! De oude toppers 

passeren weer de revue. Zing jij met ons mee? 

  Lachen, gieren, brullen

THEATER

Vakantie draait om genieten en bij genieten hoort natuurlijk ook een 

ontspannende massage. Komt het even goed uit dat wij over een

beautysalon beschikken! Liever iets actiefs? Ook dat is geen

probleem! Doe dan deze zomer mee aan een van onze

outdoor-lessen bij Beerze Fitness.

  Pure ontspanning

  Ontdek het Vechtdal

BEAUTY & 
WELLNESS

NATUUR

Wat is er nu leuker dan een picknick in het bos? Laat er nou 
net een mooi bos tegenover het park liggen. Trek er op uit 
met je gezin en geniet van een lekkere picknick. Het hoeft 
niet altijd moeilijk te zijn om iets leuks te doen!

Tip van Mieke:

Het Vechtdal is een natuurrijke omgeving waar 
je volop kunt ontspannen, maar ook actief kunt 
zijn. Trek er op uit en ontdek de bijzondere 
planten en dieren van onze regio!

BULTJE
Ken jij Bultje al?
Bultje is een super lief konijn en 

hij woont in het Giga Konijnenhol. 

Samen met zijn vrienden beleeft 

hij hier de mooiste avonturen. 

Deze zomer kun jij natuurlijk met 

hem op de foto. Smile!
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@naomi.vogelsang 
We hebben echt een super leuke vakantie gehad bij

@beerzebulten! Vorig weekend heerlijk zomers maar ook 

de regen van deze week had zijn charme. Noah heeft zo 

lekker gespeeld en vriendjes gemaakt! Hij ging zitten na het 

uitchecken en wilde niet meer naar huis. Hij wilde bij het 

‘konijnewol’ (lees: konijnenhol) blijven  

#vakantie #beerzebulten

@simonekajuiter 
Nog even het vakantiegevoel beleven en 

vasthouden... #zomer #fun #vrienden 

#zwemmen #camping

@toostenoptoosten 
De hele maand september kampeerden we in onze vrije 

weekenden op Vakantiepark Beerze Bulten. Zo hielden we het 

vakantiegevoel lekker lang vast. En wat een heerlijke camping 

is dat! Er is een binnen- en buitenzwembad, een grote 

(ondiepe) zwemvijver met enorm veel speeltoestellen. Hét 

hoogtepunt voor onze kinderen was het Giga Konijnenhol, een 

enorme indoorspeeltuin waar we elke avond een spannende 

theatershow zagen. Je kunt er heel lekker eten (heul 

belangrijk!) en dan vergeet ik nog van alles. Wij zijn fan!

#beerzebulten #camping #familiecamping #beerze 

#vakantieparkbeerzebulten #bultje #aartschroefdraad 

#gigakonijnenhol #kamperen @beerzebulten

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

@
Volg jij ons al?

@camo_en_friends_4_sma

@beerzebulten

@markhaay @daf_je @eveliensteeghs

@lauraslifewithboys

@joycebusy @bergman.michel

@pscheryl
@naomi.vogelsang

@toostenoptoosten

@simonekajuiter

BULTJE OP TIKTOK 
Heb jij het al gezien? Bultje en zijn vrienden 

zijn op TikTok! Dans samen met Fred op ‘Dit is 

ons huis het Giga Konijnenhol’. Giga leuk! Oh 

en wat ook leuk is? Aart! Met hem kun je altijd 

lachen op TikTok!

@vakantieparkbeerzebulten

of scan de QR-Code:
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Een echte zandverstuiving
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 

spelen. Hoe gaaf is dat?

AVONTUUR
DECOR VOOR

OP HET GIGA KONIJNENVELD
Zand en water… Meer hebben de kinderen eigenlijk 

niet nodig om zich te vermaken. Doe er nog een emmer 

en een schep bij en je hebt geen kind aan ze!

Giga Recreatieterrein
Naast een Giga Konijnenveld 

hebben wij ook een Giga 

Recreatieterrein. Hier kun je 

terecht voor super toffe (sportieve) 

activiteiten als de Obstacle Run, 

Expeditie Robinson en de Archery 

dag. Deze activiteiten zijn veelal 

Kids only of in gezinsverband. 

Ook dit seizoen organiseren wij 

geregeld ‘zandkastelen bouwen’ 

voor de kleintjes. Samen bouwen 

we de mooiste zandsculpturen!

Tip van Lotte:

WIST JE DAT:

Bij mooi weer organiseren wij gedurende de 

schoolvakanties regelmatig een musical in 

de buitenlucht. Wanneer de schemer 

inzet wordt het Giga Recreatieterrein 

omgetoverd tot een openluchttheater. 

We kunnen niet alles verklappen, 

maar het lijkt erop dat Bultje bezoek 

krijgt van zijn neef Albert Albino… 

Dat wil je toch niet missen?

Openluchttheater

  het Giga Konijnenveld vanuit de  
lucht een konijn is met 2 oren?

  we hier bij de Beerze Bulten de  
lekkerste stokbroden bakken?

  we soms ook een buitenbios  
organiseren en dat de popcorn  
dan niet zal ontbreken? 
Leuk & lekker!

Wedstrijdje?
Naast een beachvolleybalveld vind 

je hier ook een Boarding Field 

en een jeu-de-boulesbaan. Met 

mooi weer lijkt het dan net alsof 

je in Frankrijk bent. Het stokbrood 

ontbreekt er nog aan. Maar wacht... 

Natuurlijk organiseren wij ook weer 

het stokbrood bakken!

Ai ai Kapitein!
Bij het Giga Konijnenveld kun 

je uren spelen op een van de 

speeltoestellen in het water. 

Klim over een brug en bereik 

de nok van het schip. 

Ja, deze zomer 

ben jij de kapitein 

van het ‘Beerze 

Bulten schip’!
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Tip van Petra:

Beerze 
Fitness
Fit je vakantie door

Ontdek de omgeving
Wil jij zelf de omgeving ontdekken? Dat kan natuurlijk ook! Vanaf het 

vakantiepark starten verschillende wandel- en fietsroutes. Zo vind je 

tegenover het park een zandverstuiving; ideaal voor een uitdagende 

looproute. Een andere mooie (wandel)route is Landgoed Beerze. Deze 

route brengt je langs de mooiste plekjes van Beerze zoals het Landhuis 

van Beerze, de grafheuvel van Baron Bentinck en de schaapskooi.

Meer info: www.landschapoverijssel.nl/routes/landgoed-beerze

Fitnessruimte
Vanaf 1 september is onze 

fitnessruimte is 7 dagen per week 

geopend van 09.00 uur tot 22.00 uur. 

De ruimte beschikt over Technogym 

apparaten en er is een exclusieve 

fitnessmat voor grondoefeningen. Ons 

team, met 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.

Groepslessen
Tevens geven onze instructeurs 

verschillende outdoor groepslessen 

waar je gratis aan kunt deelnemen. 

Van een ontspannende yogales 

waarbij je werkt aan kracht, 

flexibiliteit en focus tot aan de power 

challenge 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.

Een uitgebreid fietsnetwerk
Het Vechtdal kent een uitgebreid fietsnetwerk met veel mooie fietsroutes. 

Het rondje Hardenberg-Beerze is direct vanaf het park te fietsen. 

Daarnaast zijn er ook tal van uitdagende mountainbikeroutes te vinden 

in de omgeving. De mountainbikeroutes van Ommen en Hardenberg zijn 

beide super mooi om te fietsen. Het rondje Ommen start vanaf de vistrap 

bij Junne en voor het rondje Hardenberg zul je eerst naar Rheeze moeten 

fietsen, maar geloof ons; het is het dubbel en dwars waard. Meer info: 

www.mtbroutes.nl/overijssel/ommen

2

Ga er zelf op uit!

1

Deze zomer geven we zo 
veel mogelijk lessen in de 
buitenlucht. Mijn tip is de 
BB-BOOTCAMP! 
Tijdens deze interval-
training maken we 
gebruik van de natuurlijke 
elementen voor een 
uitdagend parcours.

Beerze:

outdoor
Fit in de buitenlucht
Volwassenen hoeven tijdens een 

verblijf bij Beerze Bulten niet stil 

te zitten. Terwijl de kinderen naar 

hartenlust spelen kun jij je uitleven bij 

Beerze Fitness. Deze zomer trekken 

we er extra veel op uit tijdens onze 

groepslessen om lekker actief te zijn in 

de buitenlucht!

Bosrijke omgeving
De omgeving van Beerze Bulten leent 

zich uitstekend voor diverse outdoor 

fitnesslessen. Wat dacht je van Power 

Walking waarbij Petra je iedere les 

meeneemt naar de bossen. Hier ga 

je in stevig tempo wandelen en word 

je uitgedaagd op kracht en conditie. 

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!
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38x van de glijbaan
In het binnenbad vind je een speciaal peuterbad met sproeiers en glijbanen waar 

de kleintjes zich uren kunnen vermaken. Ben jij te groot voor het peuterbad? 

Adventure Island bied je dan volop waterpret dankzij de waterkanonnen. En 

vergeet de glijbanen niet! Die zijn echt tof! Dat vinden veel papa’s stiekem ook. 

En dan is er nog de ledverlichting. Deze verlichting zit zowel boven als onder 

water en zorgt voor giga gave discoeffecten!

Spetteren in het buitenbad
Wat is een zomer zonder het 

buitenbad met onze insmeermeneer? 

Aart zorgt goed voor onze gasten 

tijdens hoge temperaturen. 

Want naast roetsjen van de 

3-kleurenglijbaan kun jij bij ons 

buitenbad ook lekker chillen op de 

ligweide en dan is goed smeren erg 

belangrijk!

Bekijk de video van RTV Oost op 
Instagram met Aart Schroefdraad als 'Insmeermeneer' afgelopen zomer! Scan de qr-code:

Zwemlessen tijdens de 
vakantie
Ons zwemparadijs heeft een 

echte zwemschool en tijdens de 

schoolvakanties kunnen kinderen van 

maandag t/m vrijdag deelnemen aan 

de zwemlessen. Het is daarnaast ook 

mogelijk om privélessen te volgen bij 

een van onze zweminstructeurs.

ZWEMPLEZIER
VOLOP

IN ONS ZWEMPARADIJS!
Regen of zon; ons zwemparadijs biedt altijd waterpret voor het hele 
gezin! Met een giga gaaf peuterbad, verschillende glijbanen en een
groot buitenbad spettert iedereen er vrolijk op los!

Tip 
van 
Herma: 
Het zwembad is geopend op 

inschrijving. Om jouw tijd in het 

zwembad zo optimaal mogelijk te 

benutten adviseer ik je om alvast 

in de tent jouw zwemkleding 

aan te doen. Zo kun je direct een 

bommetje maken bij aankomst!
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Of je Vecht lust?
Voor wie het Vechtdal wil proeven is het Vechtlust Kistje 

een echte aanrader. Dit mooie kistje is gemaakt door 

ondernemers met een echte Vechtdal-passie en zit vol met 

diverse lekkernijen van lokale boeren en producenten. Het 

kistje is te verkrijgen in 2 varianten; € 13,50 en de XL Variant 

kost € 17,50. De kistjes zijn te koop bij de receptie en het 

Giga Konijnenhol.

*Prijzen zijn exclusief € 5,00 statiegeld voor het kistje.

Beerze Bulten

Nieuwe BB-commercial

Onze nieuwe commercial hebben we afgelopen september 

opgenomen in het bos aan de overkant van de camping. 

De opa en oma in de commercial zijn niemand minder 

dan Filip Bolluyt en Gerda Havertong. En is het je ook 

opgevallen dat je op de achtergrond ons liedje, ‘Dit is ons 

huis, het Giga Konijnenhol’, hoort? 

Vanaf nu is het tijdens 

een verblijf in een Vecht-

glamping Lodge, een 

Bungalow of in Familiehuis 

de Jeneverbes mogelijk om 

receptieloos in te checken. 

Zo kan de vakantiepret 

direct beginnen!

In de brasserie vind je 

nog steeds de open 

haard zoals deze er in 

de jaren 70 er al in zat.

Brasserie
de Hagehorst

Receptieloos  
inchecken

Namens het hele team willen we jullie 
bedanken voor het massale stemmen op 
Beerze Bulten in de ANWB verkiezing 
van Camping van het Jaar 2020. Helaas 
hebben we net niet gewonnen. Wist je 
dat we in 1996 voor het eerst Camping 
van het Jaar zijn geweest?

Camping
van het Jaar

Vechtdal
Winkelen in het

Helaas gaat Wortelpop 2020 niet door... Maar noteer alvast het 

weekend van 12 t/m 14 juni 2021 in je agenda, want dan is het 

zover: Wortelpop 2021! Wortelpop is een uniek familiefestival 

boordevol theater, muziek en entertainment voor jong en oud. 

Inmiddels zijn wij al begonnen met de voorbereidingen, want 

de 5e editie van dit festival zullen wij niet stilletjes voorbij 

laten gaan. Natuurlijk kun je Wortelpop weer combineren met 

een voordelig kampeerarrangement, zodat je optimaal kunt 

genieten in Beerze Bulten style! Kijk voor meer informatie op:

WORTELPOP
www.wortelpop.nl

SHOP TILL 
YOU DROP

Gezellige plaatsen en leuke markten

Shopaholics kunnen hun hart ophalen in het Vechtdal. De 

gezellige plaatsen Hardenberg en Ommen bieden naast diverse 

eetgelegenheden ook veel leuke winkels. Ook de Hanzestad Zwolle 

met hippe concept-stores ligt op slechts 35 minuten van het park.

Weekmarkt in Hardenberg
Iedere maandagochtend

Weekmarkt in Ommen
Iedere dinsdagochtend

Weekmarkt in Dedemsvaart
Iedere woensdagochtend

Weekmarkt in Zwolle
Iedere vrijdagochtend

Koopavonden
In Hardenberg op donderdag 
en in Ommen op vrijdag

Vlooienmarkt Balkbrug
4e zaterdag van de maand

1
2
3
4
5
6

TIPS

De lekkerste streekproducten vind je op de 

boerenmarkt in Vilsteren. Deze wordt iedere 

3e zaterdag van de maand  

georganiseerd op het  

Landgoed van Vilsteren.

Tip van Nadien:

wortelpop.nl

WIST JE DAT?

Wat zit er 

in het kistje?

Producten zoals:

Wijn, Bier, Kruidenkaas,

Boerenkaas, Kaasdip,

Kaaswafeltjes en

Appelsap

Foto's uit ons archief
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speelplezier
GIGA VEEL 

IN HET GIGA KONIJNENHOL

Vlieg weg met de UFO!
In het Giga Konijnenhol vind je een spe-

ciale peuterhoek met een ballenbak en 

diverse puzzels. De grotere kinderen sprin-

gen er lekker op los op het springkussen, 

kruipen door de netten over het theater 

of vliegen samen met hun vriendjes weg 

met de UFO.

Post voor Bultje
Wist je dat Bultje zijn eigen huisje heeft in 

het Giga Konijnenhol? Ligt hij nog lekker 

in zijn bedje te slapen? Druk op de knop 

om het te ontdekken. En vergeet dan 

vooral niet om een mooie tekening voor 

hem achter te laten in de brievenbus. 

Daar is hij echt heel blij mee!

Klei je blij!
Zo maar een van de leuke dingen die 

we doen tijdens het dagelijkse knutse-

luurtje. Daarnaast organiseren wij deze 

zomer ook weer giga gave workshops. 

Welke dat zijn? Dat houden we nog 

even geheim? Maar check onze app 

voor meer info en/of inschrijvingen!

Dit huis is speciaal gebouwd voor Bultje, maar dit is niet zo maar een huis… 
Het is een echt konijnenhol met een heus speelparadijs en theater!

Vanaf nu staan de liedjes van 

Beerze Bulten op Spotify. Zo 

kun jij altijd mee zingen met 

liedjes als ‘Dit is ons huis het 

Giga Konijnenhol’ of ‘Kom 

naar het land van de Beerze 

Bulten’! En wil jij thuis nog 

eens meedansen met Bultje? 

Bekijk dan de musical Bultje 

en de Liedjesdief online via:

beerzebulten.nl/liedjesdief

Of scan de qr-code

SPOTIFY

10:00 uur  Knutselen
Ben jij ook zo dol op knutselen? Doe 

mee met ons knutseluurtje en sam en 

maken we de mooiste dingen!

Het Giga Konijnenhol biedt uren speelplezier voor de kids, want naast het 

speelparadijs worden er ook leuke activiteiten georganiseerd. Een dagje Giga 

Konijnenhol kan er bijvoorbeeld zo uit zien tijdens de vakantie. Doe jij mee?

11:00 uur  Klimmen  
in het speelbos
Heb jij geen hoogtevrees? Mooi! Dan 

kun jij naar hartenlust spelen in ons 

Speelbos. Hier klim tot wel 10 meter 

hoog in de bouncenetten. Giga vet!

16:00 uur  Bibi's Boekenbal
Bibi is dol op lezen en tijdens het 

boekenbal wordt er dan ook niet alleen 

gedanst, maar lezen we samen met 

Bibi een verhaaltje voor.

# samen zijn we één
Voor alle activiteiten geldt dat wij 

werken op inschrijving en met een 

tijdslot voor het spelen, op deze 

manier kan iedereen genieten van 

een onbezorgde tijd!

13:30 uur  Miss Make-up
Tijdens dit uurtje gaan we zelf aan  

de slag met make-up. Wij zorgen 

voor de make-up, zorg jij voor een 

betoverende smile?

19:30 uur Kinderdisco
We sluiten de dag af met een feestje! 

We gaan lekker dansen op de nieuwste 

hits en meezingen met liedjes als: 

"Youpi! Wat is het hier toch fijn! Altijd 

weer toppie om in Beerze te zijn!"
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TIPDeze gezellige eetkamer vind je in het Giga Konijnenhol en biedt 
de hele dag volop lekkers!

Een goed begin van de dag
Bij Bultje’s Eetkamer kun je dagelijks 

vanaf 10.00 uur terecht voor een 

heerlijke kop koffie of een lekkere 

latte machiatto. Al een beetje trek in 

de ochtend? Ga dan voor de lekkere 

worteltaart van Bultje!

Bultje's Burger
’s Middags kun je smullen van panini’s, 

pizza’s of verrukkelijke hamburgers. Eet 

jij vega? Geen probleem! Ga dan voor 

de Beerza’s Vegaburger. Mmmm...

IJsliefhebbers opgelet!
Vanaf nu kunnen jullie je hart ophalen 

in het Giga Konijnenhol, want we

hebben verschillende smaken 

Vechtdal-ijs. Proef ze allemaal!

Giga handig!
Jij kunt met een druk op de knop je 

eten bestellen bij Bultje’s Eetkamer. 

Wij zorgen dan dat het voor je klaar 

staat, zodat jij bij de tent kunt smullen. 

Handig voor het geval je papa het eten 

laat aanbranden op de skottelbraai ;)

Bultje's 
Eetkamer
Smullen in het Giga Konijnenhol

Reserveer je tafel of 
bestel je eten in de app! 
Je kunt onze app downloaden in  

de App Store of Google Play.

Avatar van Bultje
Voordat je begint met bowlen kun je 

een avatar kiezen. Nieuw is de avatar 

van Bultje. Super vet! Want samen met 

Bultje gooi jij vast die eerste strike!

Kies de juiste bal
De ballen hebben verschillende kleuren 

en dat is niet voor niets. Elke kleur staat 

namelijk voor een gewicht. De zwaarste 

ballen zijn voor sterke papa’s en 

mama’s en de lichte ballen zijn ideaal 

voor de kleinere bowlers onder ons.

Bumpers
Ken jij de bumpers al? Deze zitten 

aan de zijkant van de baan en zorgen 

ervoor dat jouw bal niet in de goot 

terecht komt. Dikke kans dat jij wint!

Dinosaurus
Het moet niet gekker worden zul je 

denken… Maar bij Beerze Bowling 

vind je naast konijnen ook dino’s. Deze 

dino’s zijn super handig. Rol de bal 

over de rug van de dino en jij

gooit zo alle kegels om!

Ja, in het Giga Konijnenhol is een echte bowlingbaan. Deze 
bowlingbaan wordt omgeven door een bos met konijnen en 
beschikt over giga gave glow in the dark effecten. Dit is dus niet 
zo maar een bowling, dit is Beerze Bowling!

Beerze 
Bowling
Gooi jouw eerste strike!

Tip van Milan:
Natuurlijk hoort bij het 
bowlen ook een lekker 
hapje en drankje. Bultje’s 
Eetkamer verzorgt dit graag 
voor je. Wist je dat wij de 
lekkerste bitterballen van 
Beerze hebben?

Reserveer eenvoudig 
jouw bowlingbaan! 
Je kunt onze app downloaden

in de App Store of Google Play.

Ja beste mensen, jullie 
weten het vast al; fruit dat 
is gezond! Stop het niet in 
je oren, maar stop het in je 
mond  
Mijn favoriet is de smoothie 
met aardbei, meloen en 
banaan. Toppie, toppie! 

van Aart
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Tip van Dérick:
Breng een bezoek aan 

Vechtdal Eieren van de familie 

Schuttert. Hier haal je geen 

kroketje uit de muur, maar 

een ei. Hoe leuk is dat?! De 

ei-automaat wordt dagelijks 

voorzien van kakelverse eitjes.

Anjerpunt Vilsteren
In het Vechtdal liggen 5 anjerpunten. 

Een anjerpunt is een hoge paal en deze 

vertelt je meer over de omgeving. Bij het 

Anjerpunt in Vilsteren kom je alles te weten 

over de landgoederen van het Vechtdal.

Wijngaarden in de regio
Onze regio kent verschillende 

wijngaarden. Ben jij een echte 

liefhebber van wijn? Breng dan 

eens een bezoek aan aan De 

Tappenmars in Den Ham, wijngoed 

De Reestlandhoeve in Balkbrug of 

Wijnstaete in Lemelerveld.

Vakantiepark

Beerze Bulten

Ommen

Hardenberg

Coevorden

Emlichheim

Raalte

Vroomshoop

TIPS
Vechtdal

voor de leukste 

uitjes in het mooie

Pontje over de Vecht
In Rheeze (op ongeveer 20 

minuten fietsen van het park) 

kun je met een Pontje de Vecht 

over. Super leuk om te doen met 

de kinderen!

Natuurcentrum de Koppel
Wil jij meer weten over de natuur van het Vechtdal 

en over de dieren die er leven? Breng dan eens een 

bezoek aan natuurcentrum de Koppel in Hardenberg. 

Hier wordt jouw kennis van de natuur getest en kun 

je toffe opdrachten doen. Buiten is er een blote-

voetenpad en kun je zelf modder maken. 

Asperges 
van het land
Bij ‘Asperge-boerderij Het 

Nijenhuis’ in Diffelen kun je 

gedurende het aspergeseizoen 

verse asperges kopen. Het 

Vechtdal heeft een zeer lichte 

zandgrond met diepgrond water 

wat zorgt voor een bijzondere, 

specifieke smaak van de asperges. 

Deze moet je dus proeven!

Wist je dat asperges piepen? Als 

je ze langs elkaar haalt beginnen 

ze te piepen. Raar, maar waar!

Waarbij? Aardbei!
Bij RozemArrie kun je terecht 

voor de lekkerste aardbeien 

uit het Vechtdal. Wij hebben 

samen met RozemArrie een 

leuke fietsroute samengesteld 

die je langs de vistrap in Junne 

brengt. Een aanrader! De folder 

met de route is bij de receptie

verkrijgbaar.

Varen op de Vecht
Sinds de zomer van 2019 is het, voor het 

eerst sinds 100 jaar, weer mogelijk om 

vanaf Zwolle te varen naar Duitsland. 

De sluizen bij Mariënberg en Junne zijn 

geopend en hierdoor kun je schitterende 

boottochten maken over de Vecht.
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TIPSSauna

Handdoek vergeten?
Heb jij je badjas of handdoek 

niet meegebracht? Geen 

probleem! Bij de receptie van 

het zwemparadijs kun je een 

badjas of handdoek huren.

Privé-sauna
Wil je ongestoord kunnen 

genieten van je bezoek aan de 

sauna? Dan kun je de sauna 

geheel voor jezelf of met 

meerdere mensen afhuren.

Badkledingdag
Iedere woensdag en eerste 

zaterdag van de maand (de 

gehele dag) en iedere vrijdag 

(10:00 tot 16:00) is badkleding 

verplicht in onze sauna's.

Vanaf 1 september kun je bij ons ook weer genieten van 

onze Sauna. Beerze Sauna is rustig en intiem 

waardoor je optimaal kunt genieten van 

de saunagangen. In totaal zijn er 4 

sauna’s: de bio sauna, een infra-

rood cabine, een stoombad en 

een Finse sauna. In de rustruimte 

kun je heerlijk bijkomen op de 

ligstoelen met op de achtergrond 

een rustgevend muziekje. Ook is 

er een dakterras waar je met mooi 

weer kunt genieten van de zon en 

een verkwikkende douche.

Zoutgrot
Naast de sauna opent ook de 

zoutgrot in september haar 

deuren. Een zoutgrotsessie van 

45 minuten heeft hetzelfde 

effect op je lichaam als 3 uur 

lang frisse lucht aan zee 

inademen. 

Zoutgrot sessie € 7,50 p.p. 

5 Rittenkaart € 30,00 p.p.

Er kunnen maximaal 7 mensen in de zoutgrot.
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E Remedy Cream to Oil

Reageert jouw huid ook zo erg op weersverandering en 

blootstelling aan de zon? Dan kan ik je de Remedy Cream 

to Oil van harte aanbevelen. Dit is een milde reiniger die 

onzuiverheden verwijdert en de huid optimaal verzorgt, ook 

na blootstelling aan de zon. Dit is niet voor niets een van 

onze bestsellers in de salon!

Sun Soul Face Cream

Onmisbaar tijdens je vakantie is deze zonnecrème 

(verkrijgbaar in verschillende factoren). Mijn tip: Gebruik 

ongeveer 6 eetlepels bij het insmeren van je lichaam en doe 

dit ongeveer 30 minuten voordat je de zon ingaat voor een 

betere bescherming. 

Beautysalon Beerze Bulten heeft 

jarenlange ervaring op het gebied van 

huidverzorging en wellnessbehande-

lingen. In de salon werken wij met de 

producten van het Italiaanse merk

[ comfort zone ]. Een duurzaam merk 

dat uitsluitend werkt met natuurlijke 

ingrediënten. Deze producten worden 

gemaakt met groene energie en de 

slogan van [ comfort zone ] is 'skin 

care with a soul'. Want niet alleen 

bieden zij natuurlijke producten aan, 

ook de behandelingen van [ comfort 

zone ] zijn uniek en gericht op menta-

le ontspanning. En dat zul je vast en 

zeker ervaren tijdens een bezoek aan 

onze salon!

Een prinsessenbehandeling
Samen genieten met je dochter? Ook 

dat is mogelijk! Wij bieden namelijk 

een speciale prinsessenbehandeling 

die ook als duo kan worden uitgevoerd. 

Zo worden jullie samen in de watten 

gelegd en kunnen jullie heerlijk tutten!

Bij vakantie hoort ontspannen en waar kan dat nou beter dan in 
onze beautysalon of in een van onze wellnessfaciliteiten. Geniet 
van een ontspannende massage of kom bij in de zoutgrot. Het kan 
allemaal bij Beerze Beerze Bulten!

Pure ontspanning
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Sanitairgebouw Bultje
Afgelopen winter heeft Sanitairgebouw Bultje een complete 
renovatie ondergaan! Het sanitairgebouw is niet alleen van alle 
gemakken voorzien, het is ook nog eens zeer duurzaam gebouwd. 
Want met oog op de toekomst is dit natuurlijk erg belangrijk. 
Daarom beschikt het gebouw over waterbesparende douches 
en kranen, wordt er gebruik gemaakt van grijs water, is er enkel 
ledverlichting aanwezig en gebruikt ons team van de schoonmaak

What’s new?
In onze keukens werkten wij in het verleden altijd 

met geprinte bonnen voor de bestellingen. Sinds 

dit seizoen wordt er gebruik gemaakt van digitale 

schermen waarop onze chef-koks in een oogopslag 

de bestellingen kunnen zien.

Green Key is het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche. 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. Beerze Bulten heeft voor de 16e keer de Gouden Green Key ontvangen. Dit is het hoogst 

haalbare Green Key certificaat en hier zijn wij dan ook erg trots op.

Nestkastjes voor de koolmezen
Afgelopen winter zijn er meer dan 100 nestkastjes 

opgehangen in het park. Deze kastjes zijn voor de 

koolmezen om samen met ons de strijd aan te gaan 

tegen de eikenprocessierups.

Meer info in de app
Met oog op de toekomst hebben wij er dit jaar voor 

gekozen om geen infoboekje meer uit te brengen. In 

plaats daarvan vind je de belangrijkste informatie op 

de achterzijde van de plattegrond en staat de verdere 

informatie in de Beerze Bulten app.

Wij kunnen het niet alleen
Daarom vragen wij jullie om ons tijdens je vakantie 

een handje te helpen. Dit kun je doen door het afval 

te scheiden en af te geven in onze milieustraat. Zo 

werken we samen aan een duurzame wereld!

NIEUW
Duurzaam &

4

2

3

1

KEYGreen is the

alleen milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. 
Last but not least heeft het een sedumdak. 
Dit groene dak ziet er niet alleen mooi uit, 
maar levert ook nog eens een positieve 
bijdrage aan het milieu!

Zomerse streekgerechten
Maak kennis met het verrukkelijke 

Vechtdal. Deze zomer koken onze koks 

de sterren van de hemel en kun je 

genieten van verse producten uit onze 

streek. Met een vernieuwde menukaart 

met à la carte gerechten wordt het 

nog moeilijk om te kiezen. Misschien is 

één avondje Brasserie dan ook wel te 

weinig… Gelukkig staat gastheer Dérick 

samen met zijn team altijd voor jullie 

klaar!

Speciaal voor de kids
Wij hebben een speciaal kindermenu 

samengesteld voor de kleintjes. Zij 

hebben keuze uit diverse gerechten als 

de discopannenkoek en knakworsten, 

maar zij kunnen ook bandiet spelen en 

een vorkje mee prikken van hun papa 

of mama. Naast het menu organiseren 

wij tijdens de vakantie ook een 

kinderbuffet; dat wordt smullen!

Pina Colada
Nee dit is geen liedje van K3, maar 

een heerlijke cocktail met kokosnoot. 

Hiervoor hoef je dus niet naar een 

tropische bestemming, maar reis je 

gewoon af naar de Brasserie. Hier kun 

je naast verschillende tropische cocktails 

ook terecht voor een high wine of high 

beer met daarbij verschillende hapjes!

Wat eerst een kantine was is uitgegroeid tot een sfeervolle bras-
serie met zonneterras. Hier kun je deze zomer genieten van de 
lekkerste gerechten. Genieten met een grote G wel te verstaan!

Reservering 
Vanaf nu kun je in onze 

Brasserie alleen terecht op 

reservering. Gelukkig kan dit 

gemakkelijk en snel in onze App.

Brasserie
de Hagehorst

TIP!
Mooie momenten
vier je samen
En waar kan dat nu beter dan bij 

Beerze Bulten? Geniet samen met 

de hele familie van een dag vol 

plezier! Ga met z’n allen zwemmen, 

spelen in het Giga Konijnenhol of 

gezellig bowlen. De brasserie zorgt 

tijdens deze onvergetelijke dag 

voor de innerlijke mens; koffie met 

gebak, een uitgebreide lunch of 

een heerlijk buffet? In overleg is 

heel veel mogelijk!
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VAN BEERZE
NatuurDe

Tegenover de camping 
ligt de zandverstuiving 
met oerbossen en 
jeneverbesstruiken. Als ik 
druk ben loop ik er vaak 
even heen om het hoofd 
leeg te maken en lekker te 
ploegen door het mulle zand.

Tip van Johanneke:

Vlinders
De klokjesgentiaan is een andere 

bijzondere plant die veel voorkomt 

in het Vechtdal. Bij deze blauwe 

bloem hoort een ontzettend 

mooie vlinder, namelijk het 

gentiaanblauwtje. Deze vlinder laat 

zich niet zo snel zien en de kans 

om ze te spotten is het grootst van 

juni tot en met midden augustus 

op de heide van Beerze.

Klein blaasjeskruid
Deze vleesetende plant komt 

veel voor in Beerze. Ja, een 

vleesetende plant die dol is 

op waterinsecten. Daarom 

vind je deze plant met 

prachtige gele bloemen ook 

bij de bedding van de Vecht.

Jeneverbes
Waar heide en zandverstuivingen 

zijn groeit de Jeneverbes. Jammer 

genoeg komen er niet meer zo 

veel voor in Nederland, maar 

je vindt ze gelukkig nog wel in 

Beerze. Er staan een aantal van 

deze majestueuze struiken op ons 

park. De grootste zijn te vinden op 

de ligweide bij het zwembad en 

vlak naast de jeu-de-boulesbaan 

bij het Giga Konijnenveld.

Adder
In Beerze leven echte slangen. 

De adder is een van de 

slangensoorten die in Nederland 

voorkomt en is zelfs een giftige 

slang. Gelukkig kom je ze niet 

tegen op de camping! In het 

Beerzeveld, langs het spoor is een 

speciale strook van 1300 meter 

opengesteld als leefgebied voor 

deze slang.

Vechtanjer
Deze knalroze bloem is zeer 

zeldzaam en is de trots van onze 

streek. Het is niet voor niets het 

logo van het Vechtdal. Van juni tot 

aan de herfst kun je op zoek gaan 

naar deze bijzondere bloem in het 

groene landschap.

Ree
De ree is een graag geziene gast in 

Beerze. Wist je dat er in Overijssel 

meer dan 10.000 reeën leven? De 

kans dat jij ze deze zomer spot is 

dus zeer groot! Ze laten zich het 

meest zien tijdens de zonsopgang 

of zonsondergang. Vroeg opstaan 

of lang opblijven is dus een must! 

De grootste kans om ze te spotten 

is langs de weg van Beerze naar 

Ommen. Daar zijn ze vaak te 

zien op het open veld net na de 

kruising van Junne en het spoor. 
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Waar koop ik dat lekkere ijsje? En hoe geef ik mij op voor een workshop? 

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

Bultje's Ansichtkaart 
Wil jij een leuke foto naar je 

vriendjes sturen? Bewerk hem 

in de app. Nu met giga gave 

stickers van Bultje!

Animatieprogramma 
Een schema van de activiteiten 

van die dag in één oogopslag. Je 

vind het in de app!

Openingstijden 
Vanaf hoe laat kun jij een 

bommetje doen in het zwembad? 

Een handig overzicht met alle 

openingstijden staat in de app. 

Verblijfsinformatie 
Hier vind je allemaal handige 

informatie die jouw verblijf een 

stuk aangenamer maken.

Aanmelden
In onze app kun jij je aanmelden 

voor de groepslessen en 

activiteiten, maar ook voor 

een tijdslot van ons zwem- en 

speelparadijs.

pagina
PUZZEL

Heb jij onze handige 

app nog niet? 

Download hem dan nu snel 

in de App Store of Google Play.

DE BEERZE BULTEN APP

Ik ben           jaar oud.

Het weer:

Dit was het leukste wat we hebben gedaan: 

Je mag een weekje met Bultje op vakantie.

Waar wil je graag met hem naartoe?

Dit vind ik GIGAGAAF tijdens mijn vakantie:

Mijn favoriete vakantieliedje is:

Vakantie

DAG
BOEK

WELKE BIBI IS ANDERS?

Ik lach 
me een 
bult(je)!

Hahaha

Moet je horen! 
"Mijn oma lacht nooit om een grapje" zegt Eefje.
"Is ze zo serieus?" vraagt Nikkie?
"Nee" antwoord Eefje "Ze is gewoon hartstikke doof"

Waarom gaat Aart op 
vrijdag door het raam?

Antwoord:

Omdat het weekend 
voor de deur staat!

De rondjes tegen de kruisjes! 
De eerste met 3 kruisjes of rondjes 
op een rij heeft gewonnen.

Boter-kaas-en-eieren

Bultje en Bibi willen naar 

het Giga Konijnenhol voor een 

heerlijke worteltaart. Help jij 

ze? Teken de route voor ze uit!

Op pad met 
Bultje en Bibi

Pas op voor alle obstakels!

Start 
hier

MIJN NAAM:
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WE L VE BULTJEBBMUSTHAVES 
3D Rugtas 
Deze 3D rugtas met Bultje en 

Bibi is niet alleen giga gaaf, 

hij is ook nog eens super 

handig tijdens je vakantie; 

voor je zwemspullen of je 

tandenborstel.

Broodtrommel 
Wauw! Er is een nieuwe broodtrommel te koop! Deze 

rode broodtrommel met Bultje en Bibi erop is ideaal 

voor school of sport.

Zing mee 
met Bultje 
Heb jij je verzameling al compleet? 

Alle 21 BB-cd’s zijn verkrijgbaar bij 

onze receptie of het Giga Konijnenhol. 

Welke kies jij?

Drinkbeker   
Van spelen krijg je dorst! Daarom is 

er deze Beerze Bulten beker. Voor 

50 cent extra kun je de beker laten 

vullen met ranja.

Knuffel 
Bultje of Bibi 
Wie kies jij? Bultje of Bibi? 

Ze zijn allebei super zacht; 

perfect om mee te knuffelen!

Knuffel 25 cm  9,-
Knuffel 35 cm  12,-

4,95

Vriendenboekje
Kom alles te weten over jouw 

(vakantie)vriendjes met dit 

vriendenboekje van Bultje en 

zijn vrienden. 

1,-

15,-

12,95

vanaf

9,-

4,95

WIE = WIE?
Ken jij iedereen?

BULTJE 
Bultje is een super leuk en lief konijn!  

Hij woont in het Giga Konijnenhol en is 

een echte kindervriend. Hij staat graag op 

het podium tijdens onze shows en is een 

echte voetballiefhebber!

AART 
Aart Schroefdraad staat sinds de 

allereerste musical al samen met Bultje te 

shinen op het podium. Hij staat bekend 

om zijn gekke uitspraken als ‘Bam Jonguh!’ 

en ‘Toppie Toppie’.

ALBERT 
Albert Albino is de neef van Bultje. Hij 

heeft een mooie witte vacht en rode ogen, 

een echte Albino. Ook hij is gek op theater 

en had een rol in de musical ‘Bultje en het 

proefkonijn’.

BIBI 
Bibi is het zusje van Bultje en is te 

herkennen aan haar gele T-shirt en 

prachtige roze rok. Bibi is dol op lezen en 

daarom organiseren wij ook regelmatig 

Bibi’s boekenbal.

NIKKIE 
Nikkie komt al vele jaren op bezoek bij 

Beerze Bulten. Nikki kan zingen als de 

beste en schittert in veel van onze musicals.

EEFJE 
Eefje is te herkennen aan haar giga  

gave unicorn sloffen en de mooie 

bloemetjes in haar haar. Eefje is dol op 

zingen en knuffelen met Bultje. Daarnaast  

is Eefje altijd vrolijk en in voor een spelletje!
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Het is zaterdag en Heracles 
speelt in eigen huis. Bultje 
mag dan natuurlijk niet 
ontbreken als mascotte. 
Maar wordt dit de dag 
waarop Bultje meer zal zijn 
dan alleen de mascotte?

Bultje en zijn vrienden zijn 
klaar voor de wedstrijd...

BULTJE
scoort bij Heracles

SMA-Dag
Cato en Moos wonen in Ommen en hebben allebei een 

zeldzame spierziekte, SMA. Om geld in te zamelen voor 

onderzoek naar deze spierziekte werd er een speciale 

SMA-dag georganiseerd. Natuurlijk waren Bultje en Aart 

ook van de partij!

Nationale voorleesdag
Tijdens de Nationale voorleesdag ging Bultje samen 

met de burgemeester naar groep 3 van basisschool de 

Morgenster in Wierden. Hier las de burgermeester voor 

uit het boek ‘De Gruffalo’! Scan de qr-code bij de foto!

Heracles Almelo
Natuurlijk bezoekt Bultje ook iedere thuiswedstrijd van Heracles om 

onder andere zijn mooie dansmoves te laten zien. Bekijk de video van 

Bultje in het stadion van Heracles Almelo in deze leuke video! 

Scan de qr-code bij de foto!

Festival op de Vecht
Afgelopen zomer bracht Bultje een bezoek aan Ommen 

tijdens het Festival op de Vecht. Hier stond hij samen met 

kinderen uit de regio op een drijvend podium op de Vecht.

Bultje woont zijn hele leven al op Beerze Bulten, 
maar eens in de zo veel tijd krijgt Bultje het op 
zijn heupen en moet hij een uitstapje maken. 

Heb jij er ook
zo'n zin in?

Jazeker
Bultje!

Kom je ook
Bultje?

Ja hoor,
ik kom 
eraan!

Poeh, dit 
gaat niet 
zo goed...

We hebben 
Bultje nodig!

Applaus voor 
nummer 9, 

Bultje!

Bedankt, vierde 
official. Goed gedaan 

Bultje!

Ja, Bultje 
scoort!

Welkom terug 
Bultje!  Je bent 

de beste!

Tijd voor een 
feestje!

Speciaal voor jou
 hebben we een 
worteltaart 
gemaakt!

Dat ziet er 
lekker uit!

Dat was weer een giga 
gave dag! Tijd om te 

gaan slapen.

Slaap
lekker, 
Bultje!

Laat kinderen kind zijn
Het doel van de Bultje Foundation is middelen beschikbaar 

stellen voor kinderen die het moeilijk hebben, zodat deze 

kinderen zich weer kind kunnen voelen. Dit kan door ze 

een onvergetelijke dag te bezorgen, maar het kan ook een 

bijdrage zijn voor een hulpmiddel dat het leven 

voor het kind makkelijker maakt. “Als je de 

kinderen ziet genieten, dan weet je 

het waar je het als 

foundation voor doet”, 

aldus Gerrit-Jan 

Hagedoorn.

Bultje 
Foundation
Speciaal voor kinderen
Na jarenlang diverse goede doelen te hebben gesteund 

heeft de familie Hagedoorn in 2013 besloten om het roer 

om te gooien. Om kleinere initiatieven ook een kans te 

geven hebben zij een eigen Foundation opgericht; de 

Bultje Foundation! Duuk

ON TOUR
BULTJE
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1, 2, 3, 4  
POPPETJE 
VAN PAPIER
Alles heeft een begin en een eind. 

Maar datzelfde einde is weer een 

begin van iets nieuws. Vanuit een 

levenloos stuk papier kreukelt een 

nieuw fantasierijk leven: een zaadje 

groeit uit tot een bloem, een rups 

ontpopt zich tot een vlinder, de 

papieren pop komt tot leven.

Op verschillende muziekstijlen nemen 

de vier manipulatoren de jonge kijkers 

mee naar het ontstaan van leven, 

liefde, humor en verdriet…

BBVerhuur
Van april t/m eind oktober

Om de mooie omgeving van Beerze Bulten te ontdekken bieden wij kano- en fietsverhuur aan. Tevens is het mogelijk 

om een balletje te slaan op het park. Hetzij bij de midgetgolf of op de tennisbaan. De actuele prijzen zijn te vinden in 

de app onder het menu, bij het kopje ‘verhuur’. Een fiets of kano kun je heel gemakkelijk huren vanuit je luie stoel via 

de volgende links: beerzebulten.nl/kanoverhuur of beerzebulten.nl/fietsverhuur. Dat is pas handig! 

Fietsverhuur

MAATREGELEN CORONAVIRUS

Geen fiets meegenomen? Maar heb je na het lezen 

van dit magazine toch zin om de omgeving te 

verkennen per fiets? Via onze website kun je ook 

fietsen en mountainbikes huren. We beschikken zelfs 

over elektrische fietsen en kinderzitjes, dus iedereen 

kan mee! 

Tip: wat dacht je van een fietstocht naar het pontje? 

Hier kun je dan gelijk met z’n allen picknicken!

Om ervoor te zorgen dat iedereen kan genieten van een onbezorgd 

verblijf hebben wij verschillende maatregelen getroffen. Deze 

maatregelen zijn er niets voor niets, want wij kunnen het niet alleen 

en hebben ook jullie hulp nodig. Hierdoor zullen de dingen soms anders 

gaan dan we gewend zijn en dit vergt wellicht wat meer geduld van 

iedereen, maar gelukkig hebben we vakantie en heeft iedereen de tijd 

om te genieten! # SAMEN ZIJN WE ÉÉN

Meer informatie 
De maatregelen staan op het park op diverse punten zoals bij het 

zwemparadijs, het Giga Konijnenhol en de beautysalon. Heb jij toch nog 

vragen? Stel ze gerust! Wij doen ons best om alles zo soepel mogelijk 

te laten verlopen, maar ook voor ons is dit nieuw. Daarom hopen wij 

dat jullie ondanks alles een onvergetelijke tijd zullen beleven en gezond 

zullen blijven!

Midgetgolf
EN TENNISBAAN
De midgetgolfbaan was ons eerste 'vermaak' op de 

camping. Oud-eigenaar Jan Hagedoorn heeft als kleine 

jongen nog meegeholpen met de aanleg van de baan 

in 1968 en hij mag nu, samen met zijn kleinkinderen, 

graag een balletje slaan op de baan.

Ook is er een tennisbaan aanwezig op het park. Deze 

buitenbaan van kunstgras leent zich uitstekend voor 

een spannend potje; de papa’s tegen de mama’s? Wij 

zijn benieuwd wie er gaat winnen!

Kanoverhuur
Beerze Bulten bevindt zich aan een zijtak van de rivier de Vecht en 

vanaf het park kun jij zo het water in met een kano. De kano’s zijn 

te huur bij de receptie voor een dagdeel of dag. Je kunt ook een 

afzaktocht naar Ommen maken. Een echte aanrader! Want het is niet 

alleen leuk, maar je ziet ook nog eens plekjes die je anders niet ziet. 

Het grote publiek leerde het 

poppetje van papier kennen in het 

tv-programma Popster, waar hij 

simpelweg werd geboren uit 3 stroken 

inpakpapier. 

In het najaar vinden er voorstellingen 

van 'Poppetje van Papier' plaats bij 

Beerze Bulten. Deze voorstelling 

wordt mede mogelijk gemaakt dankzij 

een bijdrage van de Bultje Foundation. 
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Vandaag is 
mijn favoriete 

dag!

Beleef een onvergetelijke 
ZOMER bij Beerze Bulten!

www.beerzebulten.nl


