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I N S P I R AT I E T O U R
Een spetterende
studie-2-daagse met
bijzondere ontmoetingen, de nieuwste
attracties en een
kijkje achter de
schermen.

I N S P I R AT I E T O U R

Gaat u ook mee op Inspiratie Tour Rondje Nederland?

Duizend collega’s gingen u voor!
Het is alweer even geleden dat de jaarlijkse 2-Daagse Studiereis van
Pleisureworld, hoogte punt van het jaar, op het programma stond!
Meer dan duizend recreatieondernemers zijn ooit samen met mij
op avontuur geweest. Hoogtepunten waren de feestavonden bij
De Efteling en Attractiepark Slagharen!
Speciale ervaring was het bezoek aan de Studio 100
organisatie langs de Belgische Plopsa Parken De Panne, Plopsa Coo en Plopsa Hasselt met directeur Steve
van den Kerkhof als gastheer. Andere coryfeeën tijdens
onze studiereis waren o.a. Hennie van der Most – Bonte Wever, Caroline Meassen – Attractiepark Toverland,
Ronald van Zijl – De
Efteling en o.a. Paul Beck
– Floriade! Een nieuwe
lichting recreatieondernemers dient zich aan
met verrassende innovaties en ontwikkelingen
in de vrijetijd! Daarom is
het weer tijd voor een
verrassende Inspiratie
Tour – Rondje Noord
Nederland!

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd

Alle trends en ontwikkelingen
in één handzame publicatie
verzameld!
Het ‘Trendrapport toerisme, recreatie
en vrije tijd’ geeft een samenhangend
beeld van de gehele Nederlandse
vrijetijdsindustrie. Op basis van de
meest toonaangevende (statistische)
onderzoeken en bronnen komen de
belangrijkste trends en ontwikkelingen
in toerisme, recreatie en vrije tijd aan
bod. Deze worden aangevuld met
visies en inzichten van vooraanstaande
branche- en kennisorganisaties uit de
sector. Daarmee is het rapport inmiddels uitgegroeid tot hét standaardwerk
voor en door de sector. Door de
presentatie van alle informatie in één
overzichtelijke uitgave is het rapport
ook uitstekend bruikbaar als basis voor
uw beleid of advies.

Bestel d
ir
de store ect in
o
nritmed p
ia.nl!

✔ Onmisbaar bij ieder advies
✔ Alle data ook online beschikbaar
✔ Meer informatie info@nrit.nl
ABONNEMENT
Voor slechts € 105,75 per jaar blijft u op de hoogte en heeft u ieder jaar als
eerste de meest actuele toeristisch-recreatieve cijfers tot uw beschikking. U krijgt
dan ieder jaar de nieuwste editie automatisch toegestuurd.

I N S P I R AT I E T O U R

• HOGERE BEZETTING
• LANGERE VERBLIJFSDUUR
• MEER INKOMSTEN
Dit zijn de speerpunten voor mij als recreatie adviseur. In de afgelopen
jaren heb ik voor talrijke recreatiebedrijven gewerkt aan een nieuw
businessplan, conceptverbetering of winstmaximalisatie. Wij zullen een
bezoek brengen aan enkele van deze locaties waaraan wij, als adviseur,
ons steentje hebben bijgedragen. Daarnaast zijn er tal van innovaties
van toeleveranciers die uniek zijn en onderdeel uitmaken van deze
inspiratie tour. Uiteraard zal op de meeste locaties de “gastheer- en/of
gastvrouw” ons persoonlijk ontvangen met een uitgebreide Backstage
Tour of een kennisvolle presentatie. De Krim, met gastheer Iwan Groothuis, zal als gastlocatie fungeren alwaar wij zullen overnachten in Luxe
Glamping accommodaties met een gezellige dinnerparty! Deze reis kent
zoveel hoogtepunten dat het voor mij nu al vast staat dat deze 2-daagse
Inspiratie Tour tot ‘één van de beste ooit’ zal worden bestempeld!
U gaat toch ook
(weer) mee met mij?
Hans van Leeuwen;
Trendwatcher, Adviseur
& Concept Ontwikkelaar
Recreatie & Toerisme
hans@pleisureworld.nl
www.pleisureworld.nl

wij maken
parkmagazines
voor meer dan
500 vakantieparken

In de ruim 29 jaar zijn wij
uitgegroeid tot marktleider
in het maken van parkmagazines. Hiermee geeft u
uw gasten bij aankomst de
belangrijke informatie over
het park en de omgeving.
In vele gevallen kunnen wij
deze uitgaven kostenloos
realiseren.
Wilt u meer weten over hoe
dit werkt?
Wij komen graag bij u langs
om het uit te leggen!

TOP Leverancier |

Service, kwaliteit en betrouwbaarheid sinds 1990!

WerffMedia BV
Hanzestraat 25
7006 RH Doetinchem
t 0314 362505
i www.werffmedia.nl
e info@werffmedia.nl

Frank van der Werff
Algemeen directeur

Jan Willem Maassen van den Brink
Commercieel directeur

I N S P I R AT I E T O U R

Programma 2-Daagse Inspiratie Tour

DAG 1: 19 JUNI
Verzamelen tussen 06:30-08:00 uur bij Mercure Hotel
Hertsenbergweg 1 Zwolle. Vanaf 06:30 uur staat er een
smart breakfast voor u klaar!
08:00: Opstap/vertrek bij Mercure Hotel Zwolle

1. 09:00: JOYTIME VRIJETIJDSACTIVITEITEN
GROLLOO
Het leukste ANWB Uitje van Drenthe, met boomtop-vergaderen, het grootste klimnetten parcours van NL en
Drenthe’s Stoerste Speeltuin.
2. 10:00: FAMILIERESORT PUUR EXLOO
Kontour Vastgoed ontwikkelt een Familieresort van
unieke PUUR-Exloo signatuur.
3. 11:00: DX ADVENTURE
Jump Experience Aquapark (het grootste open waterpret-park van Nederland) en Camping De Lente van
Drenthe.
4. 13:00: DE POSTWAGEN (INCLUSIEF LUNCH)
Ooit een herberg (1780) en traditioneel dorpscafé, nu
een bijzonder toonaangevend F.E.C./partycentrum. Alles
draait om ‘een uitstapje vol geluksmomentjes’.
5. 15:00: NOARDWAND
Modernste klim- en sportcentrum van Europa met maar
liefst 52 klimlijnen en Clip & Climb. De exploitant is
Mountain Network.
6. 16:30: AFSLUITDIJK WADDEN CENTER
Uniek bezoekerscentrum in een markant gebouw met
een beleefexpositie over de Afsluitdijk en veel meer
projecten rondom De Nieuwe Afsluitdijk!

DAG 2: 20 JUNI
07:00-08:00: ONTBIJT OP
VAKANTIEPARK DE KRIM TEXEL
08:15: VERTREK
We bezoeken Villapark De Koog en
Camping Kogerstrand.

8. 09:30: MISTERY VISIT
We bezoeken een uniek project in Europa met revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van energie(besparing) en -opslag.
10:40: AFVAART NAAR HET VASTE LAND
9. 12:00: DE BONGERD (INCLUSIEF LUNCH)
Award Winnaar Het Vakantiepark van de Toekomst 2018
We bezichtigen de gethematiseerde indoor speeltuin
De Holle Bolle Boom en de Holle Bolle Plons, het unieke
outdoor water spraypark.
10. 14:00: MISTERY VISIT
11. 15:00: AVONTURENBOERDERIJ
MOLENWAARD
Familieboerderij (gericht op kinderen in de leeftijd 2-8
jaar), waar spelen ontdekken. Tevens bekend van de
TV-idolen Fien & Teun.
12. 18:00: HANS & GRIETJE PANNENKOEKHUIS
Hans & Grietje Pannenkoekhuis biedt een zeer succesvol
belevingsconcept op het snijvlak van horeca en dagrecreatie.
Rond 20:00/21:00 uur arriveren we
weer bij het startpunt Mercure Hotel.

+/- 18:00: Overtocht naar Texel
7. 19:00: VAKANTIEPARK DE KRIM TEXEL
IN DE COCKSDORP (+ OVERNACHTING)
Het meest veelzijdige Holiday Resort dat model staat
voor toekomstige Campings en Bungalowparken. Hier
blijven wij overnachten, met feestavond en avond
strandwandeling.

RO
TE U

Rondje Noord Nederland

* Wijzigingen m.b.t. het programma
onder voorbehoud. Voor actuele informatie over deze 2-daagse studiereis zie,
www.pleisureworld.nl/events. Bij alle
weersomstandigheden gaat deze reis
door. Restitutie van inschrijfgeld is
niet mogelijk.

Spannende uitdagingen, midden in de natuur!

J OYT I M E VRIJETIJDSAC TI

‘Het Leukste uitje’,
‘De Stoerste speeltuin en
‘De Stoerste Groepsruimte’
van Drenthe! (2018).
In het Outdoor Belevingspark kunnen alle
beschikbare activiteiten in willekeurige volgorde
worden gedaan. Je betaald 1x entree en krijgt
daarmee toegang tot alle activiteiten. Activiteiten die voorheen alleen voor groepen beschikbaar waren kunnen zo ook door individuen, gezinnen of andere kleine groepjes worden gedaan
en dat is uniek in Nederland. Denk hierbij aan het
Mountainbiken, wandklimmen, boogschieten
of de hindernisbaan. Maar ook activiteiten op
het water of tochten met bijvoorbeeld GPS in
het bos. Nieuw en absoluut een topper was in
2018 ons Nettenparkoers. Deze is begin dit jaar
nog weer uitgebreid. Zo doen wij er alles aan om
onze slogan ‘De Stoerste Speeltuin van Drenthe’
waar te maken. Ons aanbod is hiermee uitermate
geschikt voor bedrijven, families, verenigingen
en scholen. Zien we jullie ook als gast?!
En toen kwam begin 2018 de vraag of we mee
wilden doen aan het programma ‘Boomhut
Battle’. In dit programma wordt er op meerdere
locaties in Drenthe een boomhut gebouwd waar
overnacht kan worden. Vorig jaar was dit op SBS6
te zien en het leverde Drenthe en de deelnemende bedrijven veel exposure op. Aangezien wij
een dag-recreatief bedrijf zijn zonder overnachtingsmogelijkheden moest onze Boomhut een

ander karakter krijgen. Wij hebben gekozen voor
een hut waar we vergaderarrangementen en
feestjes kunnen houden. Binnen drie weken tijd
(met kandidaten) en nog een maandje daarna, is
de hut gerealiseerd. En het is prachtig geworden.
Een fantastische boomhut met een heerlijke
sfeer waar het goed toeven is. Arrangementen
zijn altijd all-in, dus inclusief catering. Groepen
hebben op ons park echt een plek voor zichzelf
en toch alle faciliteiten en activiteiten binnen
handbereik. Nu hebben we dus ook "De Stoerste
Groepsruimte van Drenthe".
De uitzendingen waren in januari en februari bij
de EO, Zapp, NPO-3. De provincie Drenthe en
Marketing Drenthe hebben veel aandacht aan
het vermarkten van het product besteedt. Dit
heeft ook veel aandacht voor ons bedrijf in het
algemeen opgeleverd. Samen met de inzet van
onze mascotte en een compleet nieuw ontworpen flyer (met plattegrond) voorzien we in de
behoefte van de gast. Wij verzorgen ‘Het Leukste
uitje van Drenthe’, in ‘De Stoerste speeltuin van
Drenthe’ en desgewenst kun je als groep hier
‘De Stoerste Groepsruimte van Drenthe’ bij
reserveren. Ook voor jullie groep(je) zit er wel
iets passends in ons aanbod, dus graag tot ziens
in Grolloo.

V I T E I T E N G R O L LO O
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JOYTIME
ONS VERHAAL
Wij zijn Joytime Vrijetijdsactiviteiten, volgens het
Land van ANWB ‘Het leukste
uitje van Drenthe’ in 2018 en
volgens onszelf de Stoerste
Speeltuin van diezelfde
prachtige provincie. Met ons
Klimpark (klimbos) onderscheiden we ons al meer dan
10 jaar. Sinds 3 jaar hebben
we daar het concept van het
Outdoor Belevingspark aan
toegevoegd en dit is uniek
in Nederland. Echter waar
het klimpark nauwelijks extra
introductie behoeft, geldt
dat niet voor het Outdoor
Belevingspark, vandaar de
toevoeging ‘De Stoerste
Speeltuin van Drenthe’.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.JOYTIME.NL

Investeren in geluk en vrije tijd!

P U U R E X LO O FA M I L I E R E

RECREATIEVASTGOED
Nét dat beetje meer. Dat is waar investeerders
in recreatiewoningen tegenwoordig naar op
zoek zijn. Projectontwikkelaar Kontour Vastgoed
springt in op de groeiende vraag naar vakantieparken in het topsegment!
PUUR Exloo ligt midden in de Drentse natuur
en grenst aan UNESCO Natuurgebied bestaande uit oneindige heidevelden, dichte bossen
en uitgestrekte veengebieden. Het autoluwe
resort is met respect voor de omliggende natuur
ontwikkeld, en met het oog op privacy, rust en
ruimte opgezet. Eeuwenoude bomen zijn zoveel
mogelijk behouden en geven het resort een
besloten karakter en typisch Drentse sfeer. De
grilligheid van de Drentse natuur is op het deels
glooiende terrein terug te zien in slingerende
paadjes, natuurlijke speelplekken en spontaan
aangelegde perkjes met authentiek Drentse
planten en bloemen.
GEGARANDEERD RENDEMENT
Het resort is opgedeeld in verschillende deelgebieden. In het Heuvelruggebied (nu in aanbouw)
heeft een eigenaar de mogelijkheid te kiezen
voor een gegarandeerd rendement van 5%.
Gedurende die overeenkomst neemt PUUR Exloo
alle kosten van onderhoud voor haar rekening.
Dit betekent dus echt een netto rendement!
Onbezorgd beleggen in een topproduct! Tevens
kan er gekozen worden voor een variabel rendement, wat betekent dat u veel eigen gebruik
mogelijkheden heeft en daarnaast rendement
maakt. De mogelijkheid bestaat ook een villa
puur voor eigen gebruik, dus als 2e woning aan
te schaffen.

KWALITEIT IS DE NORM!
De ongeëvenaarde klasse van de villa’s is te
herkennen aan de mooie materialen en details
aan binnen- en buitenkant. Ze zijn gebouwd van
sfeervolle materialen die duurzaam en onderhoudsarm zijn. Robuuste rieten kappen, Lariks
houten spanten, leipannen en handgevormde
gevelstenen geven de villa’s een authentieke uitstraling. Aan de binnenkant zorgen hoge plinten,
stompe deuren, strakke plafonds en luxe sanitair
voor een hoogwaardige sfeer. De villa’s op PUUR
Exloo zijn standaard uitgerust met een rainsunshower. Ook zijn ze stuk voor stuk voorzien
van een sauna. De gasten kunnen dus genieten
van een welverdiend wellness-moment binnen
de privacy van hun eigen villa.
DUURZAAMHEID
Op Familieresort PUUR Exloo is de bouw van de
eerste 2 fases in een vergevorderd stadium. De
eerste 30 recreatievilla’s zullen rond de zomer
van 2019 opgeleverd worden. De recreatievilla’s worden duurzaam uitgevoerd en hebben
derhalve geen gasaansluiting. Door middel van
bewezen duurzame installatietechnieken, zoals
een luchtwarmtepomp voor de verwarming van
de recreatievilla’s, is het project toekomstgericht.
Duurzaamheid in de bouw betekent producten,
diensten en werkwijzen bedenken en introduceren die niet, of in elk geval minder, belastend zijn
voor mens en milieu. Denk daarbij aan zeer goed
geïsoleerde villa’s. Tevens wordt gewerkt met
FSC®-hout. De design meubels zijn gemaakt van
gerecycled teakhout.
Meer weten over Familieresort PUUR Exloo:
www.puurexloo.nl

SO RT
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PUUR EXLOO
‘VALUE FOR LIFE’
Vanuit deze visie ontwikkelt
en vermarkt Kontour Vastgoed exclusieve vakantiewoningen op toplocaties
in Nederland en Oostenrijk.
De unieke signatuur en
focus op kwaliteit maakt
het vastgoed waardevast
en waardevol, waardoor u
optimaal van de woning
kunt genieten.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.PUUREXLOO.NL

Het grootste open waterpark van Nederland!

DX ADVENTURE

Onze activiteiten
DE SPECTACULAIRE WATERSCHANS, verdeeld
in 3 verschillende niveaus van 7, 9 en 11 meter
hoog, zorgt zelfs bij de echte waaghalzen voor
een flinke adrenalinekick.
HET AQUAPARK is een parcours waarop je kunt
glijden, klimmen, slingeren, klauteren, balanceren en zelfs gelanceerd kan worden vanaf de
blob.
SUP OF KANOËN: de sups zijn geschikt voor
1 persoon, de kano’s voor maximaal 3 personen.
Naast de 1-persoons sups hebben wij ook 1 familiesup. Deze grote sup is geschikt voor maximaal
4 personen.
BIGAIRBAG TRAMPOLINES: uniek bij DX
Adventurepark is de trampoline waarbij je in een
mega Bigairbag landt.
SPEELTUIN VOOR AVONTURIERS: uitleven kan
op de obstacle playground, waar je kunt slingeren, klimmen, klauteren en spelen in het zand.
Door de combinatie van activiteiten kunnen
programma’s op maat worden gemaakt voor
groepen, scholen en kinderfeestjes.
Overnachten kan op familiecamping De Lente
van Drenthe, waar je kunt kamperen of kunt verblijven in safaritenten, chalets of trekkershutten.
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DX
ADVENTURE
In de zomer van 2018
hebben wij ons waterpark, DX Adventurepark
geopend. DX Adventurepark is het grootste
open waterpark van
Nederland en is gelegen aan de oever van
zwemplas het Gasselterveld. In dit waterpark
kun je met het hele
gezin of met je vrienden
volop plezier beleven.
Mede gefinancierd via
lokale crowdfunding.
Een overnachtingscombinatie is mogelijk op
familiecamping
De Lente van Drenthe.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.DXADVENTUREPARK.NL

“Een uitstapje voor geluksmomentjes” in Groningen

D E P O S T WAG E N
RESTAURANT EN PARTYCENTRUM
Sinds 1780 biedt onze sfeervolle locatie een
uitstapje voor geluksmomentjes. Gasten gaan
gewoon genieten. Stelletjes, families en vrienden
weten de weg naar ons restaurant en partycentrum uitstekend te vinden. Ook overheidsinstanties, onderwijsinstellingen en andere organisaties en ondernemingen komen met plezier bij
ons. Wensen worden werkelijkheid.
Van een romantisch etentje tot een groot (thema)feest en van een betoverende bruiloft tot een
inspirerende lezing: het team van De Postwagen
zegt hardop ‘ja!’ tegen geweldige gerechten,
uitmuntende uitjes en aantrekkelijke arrangementen. Ervaar elk geluksmomentje en omarm
het uitgebreide aanbod voor kleine en grote
groepen in Noord-Nederland.
GELIEFD BIJ GASTEN:
• Uitjes
• Eten
• Zakelijk
• Trouwfeest
• Groepsaccommodatie
Geweldige gerechten, uitmuntende uitjes en
aantrekkelijke arrangementen.

RUSSISCHE LEGERWAGONS:
EEN UNIEKE GROEPSACCOMMODATIE
Blijven feesten én gezellig overnachten? Kies
eens wat bijzonders. Gegarandeerd gaaf: onze
unieke groepsaccommodatie beschikt over
60 slaapplaatsen, verdeeld over 10 Russische
legerwagons. Dat is pas overnachten in stijl. Het
tarief is net zo bijzonder: bijzonder goedkoop. De
groepsaccommodatie is onder andere voorzien
van een keuken, bar en tapinstallatie.
SCHITTERENDE TROUWZALEN VOOR EEN
SCHITTERENDE BRUILOFT
De bruiloft! Kijken jullie reikhalzend uit naar één
van de mooiste dagen van jullie leven? Wat heerlijk om af te tellen naar zo’n speciaal moment.
Uiteraard willen jullie graag dat de feestlocatie in
dat prachtige plaatje past. We geven je de keus
uit diverse trouwzalen, elk met een eigen warme
sfeer. De bruiloft wordt geweldig en onvergetelijk. Samen zielsgelukkig worden.
GENIETEN IN HET HART VAN GRONINGEN,
FRIESLAND EN DRENTHE
Het wordt tijd om eens écht lekker te genieten.
De Postwagen ligt nog net in het Groningse Tolbert, tegen de rand van zowel Friesland als Drenthe. Daardoor is ons restaurant en partycentrum
prima te bereiken, waar je ook vandaan komt. Via
de A7 (afrit 33/34) ben je er zo.
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DE POSTWAGEN
Ooit een herberg, later het
traditionele dorpscafé en
nu een bijzonder toonaangevend F.E.C./partycentrum
met een unieke groepsaccommodatie. De Postwagen
is constant in ontwikkeling.
Dit jaar staat de bouw van
een heuse Activiteitenarena
op het programma, een
extra hal bij het bestaande
complex. Alles draait om een
uitstapje voor geluksmomentjes door talloze originele
activiteiten en bijzondere
arrangementen.
✔ Restaurant, activiteiten
en ultieme trouwlocatie
✔ Voor 5 tot 1.500
personen en meer
✔ De trots van Tolbert
sinds 1780

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.POSTWAGEN.NL

Het Modernste klimcentrum van Europa in Leeuwarden

D E N O A R D WA N D K L I M

De eerste en enige Clip ‘n Climb in Friesland is
ook gevestigd in Noardwand. Met 11 verschillende klimchallenges is dit een leuke en laagdrempelige activiteit voor jong en oud. Daarnaast
is er een caving-parcours (speleologie) en een
Flightline Free Fall. Dat is een vrije val vanaf het
hoogste punt van het klimcentrum. Het gezellige
bergsportcafé is het letterlijke middelpunt van
het klimcentrum, waar je kunt genieten van een
hapje en een drankje bij de gezellige open haard.
KLIMHAL
De klimwand is net even wat hoger dan veel
andere klimcentra in Nederland (maximaal 20
meter hoog) en in de hal zijn 60 klimtouwen met
in totaal ongeveer 130 routes. De helft van de
touwen is bestemd voor toprope klimmen en
iedereen met een NKBV-klimvaardigheidsbewijs
kan zelfstandig aan de slag. De andere helft van
de klimlijnen is bestemd voor voorklimmen. Er is
veel aandacht voor de kwaliteit van de routes en
de grepen, deze worden regelmatig vervangen.
Voor de gevorderde klimmer is er genoeg uitdaging, dit geldt ook voor beginnende klimmers
en kinderen. Bij Noardwand vind je routes van
de niveau’s 3 tot 8b. Het actuele overzicht van de
routes vind je in de app van Vertical Life.
Naast de klimwanden binnen vind je buiten een
artificiële, niet van echt te onderscheiden rotswand waar je naar hartelust kan voorklimmen in
het zonnetje.
CLIP ‘N CLIMB
De Clip ‘n Climb is een kleurrijke en tot de
verbeelding sprekende klimactiviteit voor jong
en oud, ervaring is niet vereist! Na een korte
instructie kan elke deelnemer zelfstandig aan
de slag. Tijdens het klimmen zit je vast aan een

kabel en wordt je automatisch gezekerd met de
allernieuwste zekertechnologie TruBlue.
SPEED EN BOULDER
Noardwand beschikt als het enige klimcentrum
in de Benelux over twee door IFSC gekeurde
speedklimroutes met officiële speedgrepen, tijdmeting en zekersysteem. In een apart gedeelte
van de het klimcentrum is een boulderwand
met een totale lengte van 40 meter. Hier vind je
zo’n 50 boulders in verschillende moeilijkheidsgraden. Elke week wordt er een circuit vervangen, zodat er altijd weer leuke en uitdagende
boulders in zitten.
MONKEYSPACE, CAVING EN FLIGHTLINE
FREE FALL
Naast de Clip ’n Climb en de klimdisciplines heeft
Noardwand nog meer activiteiten. Zo hebben we
een 30 meter lang caving-parcours aangelegd
waar je doorheen kan kruipen. Voor de echte
daredevil is er de Flightline Free Fall, een vrije val
van de top van ons klimcentrum! Op de begane
grond vind je de unieke Monkeyspace-trainingsruimte. Dit is een modulair systeem waarmee
je de trainingsruimte in een handomdraai kan
inrichten naar jouw specifieke wensen.
BERGSPORT SHOP EN -CAFÉ
In de bergsportshop van Noardwand Leeuwarden vind je alles wat je nodig hebt voor al je
activiteiten in de hal en daarbuiten, van touwen,
karabiners, helmen, zekerapparaten en natuurlijk
klimschoenen inclusief professioneel advies. In
ons gezellig bergsportcafé serveren we de oa.
koffie, (maar liefst) 8 goede bieren op de tap en
een klein assortiment aan taartjes, frisse salades,
luxe tosti’s, pizza’s en overheerlijk lasagne.

CENTRUM
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NOARDWAND
KLIMCENTRUM
Klimcentrum Noardwand is het nieuwste en
modernste klimcentrum
van Nederland, gevestigd in Leeuwarden. Het
bedrijf Mountain Network
wordt de exploitant van
het nieuwe klimcentrum.
Noardwand biedt als één
van de weinige klimcentra in Nederland alledrie
Olympische disciplines aan
onder één dak: lead, speed
en boulder. Tevens is er een
buitenwand en een unieke
Monkeyspace-trainingsruimte. Maar dat is nog niet
alles!

VOOR MEER INFORMATIE: WW.MOUNTAIN-NETWORK.NL/KLIMCENTRA/LOCATIES/KLIMCENTRUM-LEEUWARDEN/

Pleisureworld NRIT

S M A R T D ATA P W
UW VOLGENDE STAP!
Pleisureworld NRIT is al jarenlang het voorbeeld
en de inspiratiebron voor marketeers werkzaam in dag- en verblijfsrecreatie. Honderden
recreatiebedrijven hebben in de afgelopen jaren
deelgenomen aan onze trainingen en cursussen,
o.a. Best Marketeer en Innovatie in Marketing.
Met dit nieuwe initiatief ‘Smart Data PW’ helpen
wij huidige marketeers en recreatieondernemers
met hun volgende stap! Wie is en waar zit uw
beste klant?
MET SMART DATA: MEER BEZOEKERS – HOGERE BESTEDINGEN – LANGER VERBLIJF
Door uw klantdata te combineren met onze data,
leggen we verbanden en krijgen doelgroepen
een gezicht en profiel. Zo weten we waar proposities de grootste kans van slagen hebben en op
wie u zich in de toekomst zowel on- als offline
moet richten. Wij bieden de recreatieondernemer twee opties waarmee hij zijn verzorgingsgebied (Catchment Area) in kaart kan brengen.
OPTIE 1: SMART DATA PW BASIC
Deze rapportage geeft inzicht in de samenstelling van het verzorgingsgebied van uw
organisatie. Wat wij hiervoor nodig hebben is de
maximale reistijd van uw klanten! Wij bieden een
optimaal inzicht in uw verzorgingsgebied en de
daarbij passende huishoudens en vooral welke
huishoudtypes in uw regio goed vertegenwoordigd zijn en binnen welke postcodes die te
vinden zijn.
OPTIE 2: SMART DATA PW EXTRA
Deze tweede optie is voor bedrijven die hun
klant data reeds goed in beeld hebben en daarmee nauwkeuriger hun doelgroep en verzorgingsgebied in kaart willen brengen. Hiervoor

WIE

adviseren wij de postcodes van de huidige klanten aan te leveren. Op basis van die data krijgt u
direct inzicht in welke segmenten (huishoudtypes) uw klanten over of onder vertegenwoordigd
zijn. Als daarbij ook nog een combinatie van
postcode en bestedingen wordt aangeleverd,
krijgt u inzicht in de ‘segmenten goed bestedende klanten’, het segment dus waarop u vervolgens het beste de focus kunt leggen.
WHIZE
Gebiedsanalyse wordt steeds belangrijker om
uw klanten te bereiken. Bovenstaande twee
methoden helpen marketeers en ondernemers
bij het vinden van de juiste klant groepen. Voor
de ontwikkeling van het nieuwe programma van
Smart Data van Pleisureworld NRIT, hebben wij
in de afgelopen twee jaren samengewerkt met
diverse experts in de branche. Smart Data PW
geeft inzicht in bezoekersaantallen en/of in bijbehorende klant segmentatie. Inmiddels hebben
we voor de Toerisme en Recreatie branche een
exclusieve licentie verkregen voor het segmentatiemodel ‘Whize’ dat voorheen bekend stond
als ‘Mosaic’.
AANVRAGEN
Hans van Leeuwen heeft persoonlijk aan de
basis gestaan van deze ontwikkelingen en in
de afgelopen jaren succesvol in de praktijk
toegepast. Natuurlijk laten wij u graag in een
persoonlijk gesprek de mogelijkheden laten zien
en adviseren wij u graag over de vervolgstappen
die u daarna kunt ondernemen om meer bestedingen uit bestaande klanten te halen en nieuwe
klantgroepen aan te trekken. Bovendien starten
wij binnenkort met de eendaagse Cursus Smart
Data PW – Wie is uw beste Klant?

IS UW BESTE KLANT?
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Wilt u meer informatie,
heeft u behoefte aan een
adviesgesprek of wilt u
zich inschrijven voor de
cursus? Neem contact op
met Hans van Leeuwen van
PleisureWorld NRIT via
hans@pleisureworld.nl.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.PLEISUREWORLD.NL

NIEUW “KLANT”
SEGMENTATIEMODEL VOOR
RECREATIESECTOR
PleisureWorld NRIT maakt
het bedrijven in toerisme,
recreatie en vrije tijd nu gemakkelijk en betaalbaar om
veel meer over uw gast te
weten te komen en hoe u
nieuwe, goed bestedende,
consumenten kunt verleiden uw bedrijf te bezoeken.
Dat kan zowel online als
ook via direct mail. Daarvoor
hoeven we uw gasten niet
lastig te vallen met lange
vragenlijsten. Door het aanleveren van slechts enkele
gegevens krijgt u inzicht in
wie uw klanten zijn, waar ze
wonen en wie veel besteedt
binnen uw bedrijf.

… zet de regio op de kaart!

AFSLUITDIJK WADDEN

VASTEWALKUST WADDEN SLECHT
TOERISTISCH ONTWIKKELD
In Nederland is de vastewalkust van het Waddengebied toeristisch gezien altijd minder ontwikkeld als destinatie dan het vergelijkbare gebied
in Duitsland en Denemarken. Dat bleek jaren
geleden al uit de toeristische hotspotmonitor.
In Nederland, Duitsland en Denemarken is aan
toeristen gevraagd aan welke locaties ze denken
als ze het over het Waddengebied hebben.
Opvallend is dat in Denemarken en Duitsland de
hotspots zowel op de eilanden als aan de kust
liggen. “Als je richting het Nederlandse Waddengebied gaat kijken, zitten de hotspots vooral op
de eilanden. En niet op de vastewalkust. Hier ligt
dus een ontwikkelopgave. Nu is de Afsluitdijk een
hotspot in de NBTC-verhaallijn Land op Water en
daarmee onderdeel is van een groter geheel, dit is
belangrijk voor de ontwikkeling van de hele regio.
PROGRAMMA 2018
De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerkingsverband tussen overheden in Noord-Holland en
Friesland die oa werken aan de toeristische gebiedsontwikkeling van Afsluitdijk en omgeving.
In 2018 is in dat kader het Afsluitdijk Wadden
Center gerealiseerd en in de toekomst wordt
het Monument nog opgeknapt en komt er een
fietspad aan de Waddenzijde tussen Den Oever
en Harlingen. Het centrum is ontwikkeld om oa.
mensen op te kunnen ontvangen inclusief een
fietspad langs Waddenzeekant. Daarbij is eerst
naar een exploitant voor het gebouw gezocht,
daarna is het gebouw ontwikkeld en pas in 2017
is gestart met de bouw. Dat leidde tot de opening in het themajaar 2018 Culturele Hoofdstad
Leeuwarden-Friesland.

Katalysator voor de toeristische projecten op de
Afsluitdijk is de grote opknapbeurt die de dijk
voor het eerst in 85 jaar gaat krijgen. Hiermee
gaat een investering van ongeveer 800 miljoen
euro gepaard. De infrastructurele werken wekken veel interesse bij zowel de binnenlandse als
buitenlandse bezoekers, die komen kijken wat er
de komende jaren op de dijk gaat gebeuren.
VERHAAL VERTELLEN
De uitdaging is hoe ze de volgende stap maken.
Het gaat daarbij niet alleen om de ‘gelikte folder’,
de mensen die in het gebied wonen moeten het
verhaal over het Afsluitdijk Wadden Center ook
kunnen vertellen, zodat de bezoekersstroom
volop kan groeien.

CENTER
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AFSLUITDIJK
WADDEN CENTER
Op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand is in 2018 een
bijzonder bezoekerscentrum gerealiseerd. Mede
door het Afsluitdijk Wadden
Center verdubbelde het bezoek aan de dijk in één jaar
tijd naar 700.000 mensen.
Het center zelf trok sinds
de opening eind maart zo’n
150.000 bezoekers. Het AWC
zet de regio op de kaart.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AFSLUITDIJKWADDENCENTER.NL

Uniek Texels bedrijf

DE KRIM TEXEL VAKAN

UNIEK TEXELS BEDRIJF VAN NOODCAMPING TOT RESORT
VAN INTERNATIONALE ALLURE
Het toerisme op Texel kwam in de jaren 60 van
de vorige eeuw goed op gang. Vooral De Koog
was bekend als ‘badplaats’. De economische
groei rond De Cocksdorp kon echter wel een
‘boost’ gebruiken. Een groep doortastende Texelaars richtte in 1969 De Krim Texel op met als missie om de werkgelegenheid en welvaart in het
Noorden van Texel te verbeteren. Deze groep,
variërend van huisarts, aannemer en boer, zag
het belang van het toerisme voor Texels Noorden
en de noodzaak om deze bedrijfstak in eigen
hand te houden. De aandeelhouders brachten
een startkapitaal bijeen en begonnen met een
(nood)camping. De camping werd gerund door
één vaste medewerker, met hulp van anderen.
Met de bouw van 500 bungalows in de jaren
tachtig en negentig is Vakantiepark De Krim in
De Cocksdorp uitgegroeid tot één van de grotere
vakantieparken in Nederland met ruim 5000
gasten in het hoogseizoen en een zeer divers
aanbod aan hoogwaardige faciliteiten.
Sinds 2003 is Iwan Groothuis directeur van De
Krim Texel. Na een studie Bedrijfseconomie aan
de Erasmus Universiteit in Rotterdam is hij werkzaam geweest bij onder andere Euro Disney en
Van der Valk. De Krim Texel is onder zijn leiding
sterk gegroeid waardoor we inmiddels kunnen
spreken van een uniek Texels bedrijf dat naast
Vakantiepark De Krim vandaag de dag bestaat
uit 10 exploitaties verdeeld over het gehele
eiland. De Krim Texel verhuurt bijna 14.000

slaapplaatsen, ongeveer 30% van het eiland. De
laatste jaren is er tevens veel geïnvesteerd in de
faciliteiten met een compleet nieuw zwembad
welke meteen 2 jaar op rij ‘Zwembad van het jaar’
geworden is. En in november 2018 heeft de nieuwe Evenementenhal Texel haar deuren geopend,
wat Vakantiepark De Krim o.a. een uitbreiding
aan mogelijkheden biedt in het laagseizoen met
concerten, bedrijfsfeesten en congressen. Ook is
er gestart met de bouw van een compleet nieuw
villapark in De Koog waarvan de 1e fase per juli
2019 in de verhuur zal gaan.
Kortom: De Krim Texel is een uiterst solide
organisatie met een stabiel bestuur, een gezonde
balans en dito resultaat met nog steeds dezelfde
missie. Het is geen familiebedrijf en behoort niet
tot een keten. Maar wat is De Krim Texel dan wel?
Hoe is de noodcamping zo gegroeid en waar liep
men tegenaan? Hoe hou je koers in een bedrijf
wat zo dynamisch is? En wat zijn de grootste
uitdagingen of kansen voor de toekomst volgens
Groothuis?

T I E PA R K
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EVENEMENTENHAL
TEXEL
Evenementenhal Texel is
een moderne, aantrekkelijke, multifunctionele
evenementenhal. Buiten het
hoogseizoen vinden hier
evenementen, concerten,
beurzen en congressen
plaats. Deze organiseren wij
deels zelf, maar Evenementenhal Texel is ook te huur
voor uw evenement!

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.KRIM.NL

Pleisureworld NRIT

ONZE TOP PARTNERS:

HANDBOEK
INNOVATIE IN
MARKETING
Sta je niet in Google, dan weet
de klant je niet te vinden. Er zijn
meer dan driehonderd verkoopkanalen waarvan je het merendeel het bestaan waarschijnlijk
niet eens kent.
“Recreatieondernemers moeten
een andere bril op zetten en het
marketingvraagstuk zelf onder de
knie zien te krijgen. Er gaat teveel
geld naar marketingbureaus gaat
die gewoon kunstjes uitvoeren.
Zij nemen de emailcampagnes
uit handen, zodat ondernemers
achterover kunnen blijven
leunen.
Dit handboek helpt u op weg
en dient als leidraad voor de
Masterclass Innovatie in
Marketing.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.PLEISUREWORLD.NL

MAAK NU KENNIS MET EEN VOLLEDIG
VERNIEUWD RECREATIE EN TOERISME

hetnieuwedagjeuit.nl

DI 26 MAART 2019

Trends, Beleid, Management, Onderwijs, Onderzoek, Exploitatie en Onderhoud in Recreatie & Toerisme

Benieuwd welke trends wij voor komend jaar al in
het vizier hebben? Meld je dan aan voor de Vakdag
Het Nieuwe Dagje Uit, vol inspiratie, (inter)nationale
sprekers, workshops en de laatste innovaties.

R&T Magazine voor professionals in de gastvrijheidsssector

Trends en onderzoek
Beleid
Management
Exploitatie
MEL JE
NU AD
AN!
Praktijkcases
Projecten
Columns

Stuur nu een mail naar info@nrit.nl
en vraag gratis een proefnummer aan

&
RT

Magazine voor professionals in de gastvrijheidssector

Durft Delft nieuwe
landmarks aan?
Vier realistische ontwerpen

Wandel
hotspots Limburg

Bestedingen gemiddeld 20 euro

De kracht van
verhalen in leisure

MATTELPLAY SEVENUM
VAKDAG VOOR FAMILY ENTERTAINMENT CENTERS
- MUSEUM - DIERENTUIN - ATTRACTIEPARK
hetnieuwedagjeuit.nl

Interview met lector storytelling Moniek Hover

maart 2019 | Editie 01 | Jaargang 29 | nrit.nl

HET NIEUWE DAGJE UIT

Succesvolle formules
in dagattracties

Young professionals
in de branche

10 trends food en
horeca

Trend filialen en ketenvorming

Tom Clarijs van De Bongerd

Zorgen & Kansen
maart 2019 | Editie 01 | Jaargang 29 | nrit.nl

cover.indd 2,4
HNDU - adv - 2019.indd 1

16-01-19 08:56

28/02/2019 11:27

R&T: magazine voor professionals in de
gastvrijheidsbranche

TRENDSETTING

IN LEISURE

SNELLER, INNOVATIEVER EN SUCCESVOLLER

Nieuw Top Partner programma
Pleisureworld 2020-2021

Meer info www.pleisureworld.nl
PleisureworldNRIT | Trendsetting in Leisure.

Meest duurzame project Europa

MISTERY V I S I T

Dit unieke project realiseert een waterbesparing
van maar liefst 75%! Om dit te bereiken is er,
naast de installaties die reeds gebruikelijk zijn
zoals zonnepanelen en – collectoren, contact
gezocht met onderstaande fabrikanten van
revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van
energie(besparing). Hieruit is oa. voortgekomen:
• implementatie van de recirculatiedouche
om het water – en energieverbruik van
douchewater te reduceren met 80 – 90%
• implementatie van de palletketel die een zo
efficiënt mogelijke energievoorziening bereikt;
de uitstoot van deze kachel is bijna nihil.
De kachel zorgt voor de verwarming en het
warm water voor de gebouwen op het terrein
en levert ook nog eens elektriciteit
• implementatie van energieopslag en zonnepanelen om de duurzaam opgewekte energie
op te slaan.
Het samenbrengen van deze ontwikkelingen en
het afstemmen van de verschillende systemen
op elkaar heeft geleid tot een concept, waarbij
het off-grid functioneren van een dergelijk plan,
technisch realiseerbaar is. Dit project is daarmee
een voorbeeld voor binnen– en buitenland.
GREEN-KEY GOUD
Voor de bouw en exploitatie zijn we, met trots,
Green-Key (goud) gecertificeerd. Dé internationale erkenning, met als doel een minimale milieubelasting te genereren en lokale werkgelegenheid te bevorderen. Dit dragen we graag uit naar
onze gasten en vragen ook hun medewerking
door bijvoorbeeld afvalscheiding. 95% van de
bouw, installatie en inrichting is uitgevoerd door
Texelse bedrijven.

8

MISTERY VISIT
Qua energievoorziening is
deze groepsaccommodatie
volledig zelfstandig. Een
uniek project in Europa.
Uniek op deze schaal in
deze sector. Dat wil zeggen,
geen gasaansluiting én
geen externe stroomaansluiting!

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.NIEUWLEVENTEXEL.NL

Een belevenis om nooit te vergeten

VA K A N T I E O P D E B O N G

“Wat een mooie, nette camping! Wij waren hier
met 2 kinderen, zij werden goed vermaakt. Onze
Boomgaard Lodge was netjes en schoon, we
hebben genoten!”- Zoover.nl
THEMATISERING
Het hele Campingpark is gethematiseerd. Overal
is het DNA van de oorspronkelijke appelboomgaard terug te vinden. In de characters, de
aankleding, de benamingen: overal is de appel in
terug te vinden. Voor kinderen spreekt dit enorm
tot de verbeelding. In het Appeloniatheater,
het Buitentheater of op het Evenementenveld
kunnen de kinderen onze characters ontmoeten.
Vleghel de Egel, GRaddus, GRadette en GRoma
wonen op het Campingpark en Pa-Radijs is de
koning van het paradijs de Holle Bolle Boom.
ACTIEF SPELEN EN SPETTEREN
Ons enthousiaste Animatieteam zorgt tijdens
het seizoen voor een afwisselend programma
van sport, spel en show. In het hoogseizoen is
er elke zondag een evenement, waar terugkerende gasten elk jaar weer naar uit kijken. In
de handige Bongerd App is het meest actuele
Animatieprogramma te vinden. Is het heel mooi
weer? De Buiten is de afgelopen jaren omgetoverd tot een heus waterpark, met als nieuwste
aanwinst het openlucht zwembad met glijbanen.
Het Fonteinplein en het Spetter- en Spatbad voor
de kleintjes blijken de afgelopen jaren al een
groot succes.
“Er was niets wat ik niet goed vond. Het was een
fantastische vakantie! Het weer zat mee, dat
scheelt veel maar het is echt een leuke, mooie,
verzorgde en kindvriendelijke camping. Super!”
– Zoover.nl

LEKKER ETEN, SPELEN EN GENIETEN
Met restaurants Het Klokhuis en de Stamboom is
er volop gelegenheid om lekker te eten en drinken.
Ook tijdens het eten kunnen de kinderen lekker te
spelen in de Holle Bolle Binnen. Kiezen jullie voor
een makkelijke maaltijd? Dan is het Pa-Viljoen dé
plek voor heerlijke afhaalsnacks en een softijsje.
Smullen op het terras kan natuurlijk ook.
“Echt een prachtige camping welke perfect
onderhouden is. De kids hebben een heel leuk
weekend gehad. Lekker gezwommen en lekker
gegeten in het restaurant.” – Gastenvertellen.nl
GEEN TIJD OM JE TE VERVELEN
Tijdens een vakantie op de Bongerd hoeven jullie
je dus niet te zoeken naar vermaak. Naast alle
activiteiten op het park zelf is Tuitjenhorn met de
centrale ligging in Noord-Holland ook een mooie
uitvalsbasis voor een bezoek aan Westfriese
Folklore in Schagen, de Kaasmarkt in Alkmaar
of bijvoorbeeld een dagje Texel. Het strand en
het bos zijn ook zeer goed bereikbaar. Kortom:
zowel op het Campingpark als daarbuiten hoeft
niemand zich te vervelen!
Een Bongerd-herinnering draag je voor altijd bij
je! Komen jullie ook vakantie vieren? Ga snel naar
www.bongerd.nl.

ERD
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CAMPINGPARK
DE BONGERD
Campingpark de Bongerd
is een prachtige vijfsterren
camping voor gezinnen
met kinderen tot ongeveer
11 jaar. Op de Bongerd zijn
heel veel faciliteiten, zoals
dagattractiepark de Holle
Bolle Boom dat met drie
belevenissen zorgt voor
speel- en spetterplezier. De
Binnen, Buiten en Plons zijn
de drie belevenissen waar
kinderen zich bij elk weertype uren kunnen vermaken.
De ruime kampeerlocaties
hebben altijd een speeltuintje in de buurt. Heeft u geen
eigen kampeermiddel?
Dan is een verblijf in een
Boomgaard Lodge een luxe
optie

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.BONGERD.NL

Waar spelen ontdekken is!

AVONTURENBOERDERIJ
Met een divers aanbod aan buitenactiviteiten
prikkelt Avonturenboerderij Molenwaard de
natuurlijke nieuwsgierigheid van alle kinderen
in de leeftijd van 2 tot 10 jaar alsook van hun
(groot)ouders. Aan het eind van de dag verlaten
de kinderen het park zelfs met een welverdiende
boerderijdiploma, en zijn ze een écht boertje of
boerinnetje net als Fien & Teun.
FIEN & TEUN
De karakters Fien & Teun, dagelijks te zien bij RTL
Telekids, zijn het gezicht van Avonturenboerderij
Molenwaard. Het vrolijk boertje en boerinnetje
kunnen niet wachten om vriendjes te worden
met jou. En dus zullen Fien en Teun aanwezig zijn
voor een dikke knuffel en leuke foto. Een onvergetelijke belevenis voor jong… en toch stiekem
ook voor oud!
Naast de meet & greet(s) treden Fien en Teun op
in hun eigen theater. In de interactieve minishow
delen Fien en Teun op een muzikale, humorvolle
wijze de leukste verhaaltjes met jou over het
leven op de boerderij.
Bovendien kun je genieten van vier boerenkartheatersshow (Prachtige Paarden, Bezige Bijtjes, Kaasmakende Koeien en Machtige Molens)
én krijgen Fien en Teun bijzondere gasten op
bezoek tijdens de themamaanden, zoals Peppa
Pig en Kikker.
AUTHENTICITEIT
Ervaar Avonturenboerderij Molenwaard als dé
recreatieve bestemming in het cultuurhistorisch
waardevol en interessant landschap van de
Alblasserwaard. Ga met de gids op reis door het
park en maak kennis met onder meer de ooie-

vaar en zijn leefgebied. Bezoek de historische
korenmolen, de eendenkooi, de bijenstal én de
moestuin. Ontdek ook de oude ambachten; de
molenaar en griendwerker vertellen vol passie
hun verhaal.
PROEF
Avonturenboerderij Molenwaard biedt een
smaakvol assortiment aan (h)eerlijke streekproducten, zoals lekkere boerenbroodjes ham/kaas,
traditionele poffertjes en krokante boerenfrietjes.
Voor ieder wat wils. En om uitgebreid van al het
lekkers te genieten, kunnen bezoekers terecht bij
Eterij Molenzicht: een rustieke ‘boerderijkeuken’,
geheel ontworpen in de Fien & Teun-stijl.
MEER DAN 100.000 BEZOEKERS
Avonturenboerderij Molenwaard werd op 28
maart 2018 officieel geopend en het concept
blijkt een groot succes onder het publiek. Op
25 oktober 2018 verwelkomde het themapark
zijn 100.000e bezoeker. Na een succesvol eerste
jaar blijft de Avonturenboerderij zich verder
ontwikkelen en uitbreiden met onder andere
nieuwe activiteiten en entertainment; geheel in
het thema.
NIEUW THEMAGEBIED:
MIKE & MOLLY LAND
Het succes vertaalt zich bijvoorbeeld naar een
nieuw themagebied voor de allerkleinste bezoekers: Mike & Molly Land. De schaapjes Mike &
Molly zijn de nieuwste vriendjes van Fien & Teun
op de Avonturenboerderij. Het Mike & Molly
Land wordt een buitenspeelparadijs met onder
meer Mike & Molly-loopfietsjes, schaapjes knuffelen en interactieve speel- en leeractiviteiten.

MOLENWAARD
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AVONTURENBOERDERIJ
MOLENWAARD
Beleef de allerleukste avonturen met de hele familie in
de Zuid-Hollandse polder
bij Avonturenboerderij
Molenwaard, het themapark
in Groot-Ammers! Hoe
legt een kip een ei? Is een
tomaat groente of fruit? En
hoe maken bijen honing?
Tijdens een avontuurlijke
tocht door het park maken
kinderen met hun (groot)
ouders kennis met diverse
aspecten van het Hollandse
landleven. Van koeien
melken, tractor rijden en
vogels kijken tot bootje
varen, pony rijden en in het
wilgendoolhof verdwalen.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AVONTURENBOERDERIJ.NL

Het meest magische
pannenkoekenrestaurant van Nederland!

H A N S E N G R I E TJ E
Bewegende vloeren, betoverde plafonds en
“zwevende” tafels; jij zet alles zelf in beweging! Ga
met één van de indoor- glijbanen naar de grote
speelkelder of kies uit de kleinere speelruimtes
die in het restaurant te vinden zijn. Zet de wereld
op zijn kop in de Groninger-kamer, waan je een
prinses in de Bling-Bling zaal, tover jezelf een paar
jaar jonger met de Tijdmachine of doe een dansje
als de Heks speelt op het grote Heksenorgel!
HET SPEELPARK
Liever buiten spelen? Dat kan natuurlijk ook! Er
zijn diverse trampolines en springkussens, van
klein tot ENORM groot! Het Schommelplein
zorgt voor uren schommelplezier, waarna je even
rustig kunt bijkomen in de Hooiberg. Klim en
klauter op de diverse speeltoestellen, race van de
Heksenheuvel en ga op spooktocht in het echte
Heksenspookhuis. Speel het sprookje van Hans &
Grietje zelf na in het “echte” snoephuisje, race rond
op het Skeltercircuit met tankstation, ophaalbrug
en échte wasstraat, of waan je de koning(in) van
Hans & Grietje in de Grote Snoeptoren!
GA ZELF OP AVONTUUR!
In samenwerking met Natuurmonumenten is de
Broodkruimeltjes-route uitgezet in het aangrenzende Harderbos. Deze wandelroute (ca. 1.8 km)
start achter Hans & Grietje en is niet gemarkeerd,
je volgt de opdrachtenborden. Enige speurvaardigheid is dus vereist. Maar dan ontdek je
ook wat! Het geheim achter de heksenoren, de
veilige dierenpaadjes in het toverbos en wat
heksen als discoglitter gebruiken, maak je eigen
heksensoep, ontdek het klimkruipklauterpad,
ontsnap uit de heksengevangenis en meer!
Durf jij het avontuur aan?

BEZOEKERSINFORMATIE
Het restaurant en speelpark is vrij toegankelijk,
ook het parkeren is gratis!
Reserveren is gewenst, zo voorkom je teleurstelling omdat er geen tafel meer beschikbaar is.
Eigen consumpties zijn niet toegestaan in het
restaurant en speelpark. Honden zijn van harte
welkom in het speelpark en restaurant, mits
aangelijnd.
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HANS EN GRIETJE
Te midden van het prachtige Flevolands polderlandschap, in de “achtertuin” van
Amsterdam, is een betoverend sprookje te vinden!
Hans & Grietje Pannenkoekenhuis en speelpark ligt
in het prachtige Zeewolde, vlak naast de Veluwe
en makkelijk bereikbaar
vanaf de snelweg. Sprookjes
worden werkelijkheid en
je stoutste dromen komen
uit….

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.HANSENGRIETJEZEEWOLDE.NL
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