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eureka!
vakantie in

een bosvillapark

...midden in de 
Twentse natuur
Stel, u wilt genieten van rust, ruimte en natuur. Ergens waar u  
zich nog echt te gast voelt. Mogen we u dan hartelijk uitnodigen  
op Bosvillapark Eureka?

Ons Twentse familiepark ligt rustiek verscholen in het natuurschoon van Het Hulsbeek, een prachtig en 
veelzijdig recreatiegebied. Gaat u erop uit in de schilderachtige omgeving of kiest u ervoor om juist heerlijk 
niets te doen? Dan heeft u een luxeprobleem... Zodra u in uw vijf sterren villa aankomt, begrijpt u waarom. 
Dat geweldige comfort, die wellness, die privacy! En dat alles midden in de natuur, ver weg van de drukte. 
Nou ja, u krijgt wel regelmatig visite. Gezellig toch, die eekhoorntjes? De koffie loopt en de koekjestrommel 
is gevuld. Dus kom onze gastvrije Twentse sfeer maar proeven. Dan zegt u vast: eureka!

“Leu, wie neugt oe!”
U bent van harte welkom!

Gastvrijheid
op z’n Twents
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Waar u zich
welkom voelt
Bij aankomst voelt u meteen de 
ontspannen sfeer. We hebben 
geen slagboom en incheckstress 
bestaat hier niet. We serveren hier 
graag bij aankomst een kopje  
koffie of thee. En we begeleiden  
u persoonlijk naar uw bosvilla.

Met een 
gemoedelijke 
sfeer
Onze receptielounge is een 
oergezellig trefpunt. De gratis 
koffie met koekjes staat hier altijd 
voor u klaar. Geniet er lekker van 
aan een van de gezellige ronde 
tafels. Of in zo’n luxe, 
ontspannende massagefauteuil bij 
de open haard.

In een bosvilla 
met wellness en 
vijf sterren luxe
U krijgt comfort naar wens, van 
standaard al zeer luxe tot Wellness 
Superieur, met onder andere sauna, 
solarium, stoom douchecabine en 
whirlpool. 

Waar u niets 
hoort, behalve 
dan...
Soms wordt uw rust onderbroken 
door piepjes. Baby-uiltjes in het 
bos... Verder zit u heerlijk beschut 
op uw riante zonneterras,  
‘s zomers en ‘s winters een oase 
van groen en privacy. 

Waar u echt de 
ruimte krijgt
We hebben 55 verschillende 
Twentse villa’s. En bewust  
niet meer. Ons autoluwe park  
is wel 16 hectare groot. Iedere 
villa heeft daarom volop ruimte 
rondom.

Waar de 
natuur op uw 
deurmat begint
Ons park is één geheel met de 
overweldigend mooie natuur, en 
rustiek gesitueerd in de uiterste 
hoek van het bos- en waterrijke 
recreatiegebied Het Hulsbeek. 

Stel...
u zoekt dat ene 
  onvergetelijke plekje
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Dat van  
alle gemakken 
voorzien is
Wat heeft u nodig? Een (elektri-
sche) fiets, uw krantje, sport en 
spel, kinderspeelgelegenheden 
buiten en binnen, een wasserette, 
het is er. Zelfs een kleine biblio-
theek. 
 

Vlakbij 
recreatie voor 
alle leeftijden
Recreatielandgoed Het Hulsbeek 
biedt vele mogelijkheden. Zoals 
wandelen, fietsen, watersport, 
wellness, een puzzelroute of een 
huifkartocht. U merkt eigenlijk 
niets van al die faciliteiten, die 
toch heel praktisch op loopaf-
stand zijn. 

En met cultuur 
en winkelsteden 
in uw achtertuin
Shoppen, culturele uitstapjes, 
lekker weg? Alles is binnen  
handbereik, van grote Nederland-
se en Duitse steden tot musea, 
attractieparken, streekmarkten en 
proeverijen. Ook met onze luxe 
elektrische fietsen heeft u een 
ruime actieradius!

“Kom derin dan  
ku’j dr oet kiek’n”

Leuk dat u er bent, kom binnen

Gastvrijheid
op z’n Twents

i
€ 22,50 Kijkerskorting!
Kom gezellig poolshoogte nemen! Ook als u  
wat verder weg woont. Als goedmaker voor uw 
lange reis trakteren we u op gratis koffie met 
krentenwegge en € 22,50 korting op een eerste 
verblijf op ons park. Daar wilt u toch best een 
stukje voor reizen?

Gratis wifi  Altijd open
Op het hele park. Het hele jaar door.

Boeken? Dat doen we persoonlijk
Behalve de verschillende bosvilla’s hebben  
we namelijk heel veel extra mogelijkheden. 
Telefonisch kunnen wij u het maatwerk bieden 
dat u verdient.

Even over uw huisdier
Dieren zijn er volop in de natuur in en rondom ons 
park. Huisdieren kunt u echter niet meenemen.
Dit omdat wij graag rekening willen houden met 
longpatiënten en mensen met allergieën.
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Met comfort 
volgens úw 
wensen
Met welke Twentse bosvilla doen  
we ú een plezier? Een ‘standaard’ 
villa is bij ons al verrassend luxe  
en compleet. 
 

In een 
superdeluxe 
wellnessvilla
Weldadiger was uw vakantie vast 
nog nooit. Onze wellnessvilla’s 
zijn pure verwennerij, met een 
stoom douchecabine, whirlpool  
en Finse sauna met ligbanken. 
Maar ook een zonnebank en 
desgewenst een infraroodsauna.

Of in een grote
wellness 
familievilla
Vijf sterren comfort voor tien! 
Zoals een extra grote woonkamer 
en eettafel. Dubbele koelkast,  
5 slaapkamers met tv. En 2 bad-
kamers. Plus ... érg luxe wellness 
voorzieningen!

En van wellness 
en beauty in de 
omgeving
Combineer de wellness van uw 
bosvilla eens met een van de vele 
wellness en beauty resorts in de 
directe omgeving. Het is bijvoorbeeld 
maar 500 meter lopen naar het 
exclusieve Saré Thermen & Beauty.

 

Stel u heeft 
extra aandacht 
nodig: Zorgvilla’s
Speciaal voor onze mindervalide 
gasten, jong en oud, die bijzondere 
voorzieningen of mantelzorg 
nodig hebben.

Hotel lodges:
Voor zakelijke 
relaties of  
personeel
Hier kunt u volop ontspannen na 
een dag hard werken. Of haal in 
alle rust nog wat werk in. Niemand 
die u stoort en dankzij ons wifi  
netwerk bent u altijd online. We 
bedienen u op uw wenken met 
uitstekend verzorgde catering. 
Informeer gerust naar de mogelijk-
heden voor ontbijt, lunch, diner of 
buffet in uw luxe bosvilla.

Stel...
u wilt genieten
 van een luxe villa
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De complete standaarduitrusting  
van iedere bosvilla
Wifi
Plavuizen vloeren met vloerverwarming
Drempelvrij
Raamhorren
Leren tv-fauteuil
Terrasmeubilair met verstelbare stoelen
LED-tv, dvd-speler en audio installatie
Kinderstoel 
Houten kinderledikant
Traphekje
Kindveilige stopcontacten
Thermostaatkraan in de badkamer

Ruime slaapkamers
Eenpersoons Cinderella boxspring bedden met 
anti allergie dekbed. Bedleeslampjes en wekkerra-
dio’s.

Zeer uitgebreide keukeninventaris
met onder meer
Grote koelkast met diepvriesvak
Vaatwasser
Combimagnetron
Koffiezetapparaat (filter)

Zorgvilla’s
Een aantal bosvilla’s is speciaal ingericht voor 
mindervaliden.

Linnen
Bedlinnen, badhanddoeken en theedoeken  
kunt u bij ons huren.

Schoonmaakservice
De eindschoonmaak van uw bosvilla doen  
wij voor u.

i
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Zeer complete bosvilla met op de begane 
grond 1 slaapkamer en badkamer. 
Boven bevinden zich 2 slaapkamers en 
eventueel een tweede badkamer. De 
4-persoons villa heeft beneden  
geen slaapkamer en hierdoor een extra  
grote woonkamer.

•	 2 of 3 slaapkamers
•	 1 badkamer met whirlpool of 

inloopdouche
•	 luxe keuken
•	 1 apart toilet 
•	 1 badkamer met douche of een apart 

toilet boven

Bosvilla 
Comfort 
met 1 of 2 badkamers

Zeer comfortabele bosvilla met 3 slaapka-
mers, waarvan 1 op de begane grond. De 
villa heeft 2 badkamers met o.a. bubbelbad, 
Finse of infrarood sauna, douche, toilet en 
wastafel. Met wasmachine en droger. 

•	 3 slaapkamers
•	 1 badkamer met Finse of infrarood sauna, 

bubbelbad, douche en wastafel
•	 1 badkamer met douchecabine, toilet en 

wastafel
•	 luxe keuken
•	 1 apart toilet
•	 wasmachine en wasdroger
•	 (fietsen)berging met stopcontact

Bosvilla 
Comfort Extra
met infrarood of Finse sauna

4-6 persoons

6 persoons
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2 badkamers met o.a. een bubbelbad,  
Finse sauna, stoom douchecabine en  
toilet. Voorzien van 3 ruime slaapkamers:  
1 op de begane grond en 1 met een extra 
solarium inclusief infrarood functie. Met 
wasmachine en droger.

•	 3 slaapkamers waarvan 2 met tv
•	 1 badkamer met Finse sauna,  

stoom douchecabine en wastafel
•	 1 badkamer met bubbelbad,  

wastafel en toilet
•	 luxe keuken
•	 1 apart toilet
•	 solarium met infrarood functie
•	 wasmachine
•	 wasdroger
•	 (fietsen)berging met stopcontact

Bosvilla Wellness
met sauna, bubbelbad en stoom 
douchecabine

Superieur comfort voorzien van o.a. Finse 
sauna, 2-persoons bubbelbad, stoom 
douchecabine, douche en toilet. Met 2 ruime 
slaapkamers, waarvan 1 met solarium 
inclusief infrarood functie. Ook met 
wasmachine en droger.

•	 extra grote woonkamer
•	 2 slaapkamers met tv, waarvan één op de 

begane grond met elektrisch verstelbare 
bedden

•	 1 apart toilet
•	 1 badkamer op de begane grond met 

douche, wastafel en toilet
•	 solarium met infrarood functie
•	 wasmachine en droger
•	 1 badkamer boven met sauna, 2-persoons 

bubbelbad, toilet, wastafel, stoom 
douchecabine en tv

•	 (fietsen)berging met stopcontact

Bosvilla Wellness
Superieur 
met sauna, duo bubbelbad en stoom 
douchecabine

6 persoons

4-5 persoons
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Het summum van luxe! Met 2 badkamers 
met o.a. een bubbelbad, Finse sauna, 
infrarood sauna*, stoom douchecabine, 
douche en toilet. De villa heeft 3 royale 
slaapkamers, waarvan 1 met extra solarium 
inclusief infrarood functie. Met wasmachine  
en droger.

•	 Slaapkamers met tv. Eén slaapkamer  
met 2 elektrisch verstelbare bedden  
op de begane grond

•	 1 badkamer met Finse - en infrarood 
sauna* groot bubbelbad, ruime 
douchehoek, toilet en wastafel

•	 1 badkamer met stoom douche- 
cabine, toilet en wastafel

•	 luxe hoekkeuken
•	 solarium met infrarood functie
•	 wasmachine en droger
•	 (fietsen)berging met stopcontact
* Enkele villa’s hebben alleen een Finse sauna

Liefst 3 verdiepingen vol luxe van formaat voor de hele familie. Met 3 slaapkamers beneden en 2 
slaapkamers op de bovenverdieping, waarvan 1 met extra bed en solarium met infrarood functie. 
Twee badkamers met o.a. een dubbel bubbelbad, Finse sauna, stoom douchecabine, douche, 
toiletten en wastafels. Er zijn ook nog 2 aparte toiletten. Inclusief wasmachine en droger. Groot 
gezelschap? Boek 2 villa’s naast elkaar!

Familievilla Wellness
Superieur
met sauna, 2 bubbelbaden en stoom  
douchecabine

Bosvilla Wellness
Superieur 
met sauna, groot bubbelbad en stoom
douchecabine

•	 5 slaapkamers met TV
•	 1 badkamer met Finse sauna, 2-persoons 

stoom douchecabine, dubbele whirlpool, 
toilet en wastafel

•	 1 badkamer met douche, wastafel en 
toilet

•	 solarium met infrarood functie
•	 luxe keuken met 2 koelkasten
•	 wasmachine en wasdroger
•	 (fietsen)berging met stopcontact

6-8 persoons

10-12 persoons
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Familievilla Wellness
Superieur
met sauna, 2 bubbelbaden en stoom  
douchecabine

“Wat leu mött zo neudig noar  
‘t boetenlaand, mer ze wett nich  
half wat er in Twente te doon is”

Sommige mensen moeten zo nodig naar het buitenland,

maar ze weten niet half wat er in Twente te doen is

Gastvrijheid
op z’n Twents
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•	 Alle slaapkamers met tv. Eén slaapkamer 
met 2 elektrisch verstelbare hoog/laag 
bedden

•	 1 badkamer met Finse sauna, infrarood 
sauna*, groot bubbelbad, ruime 
douchehoek, toilet en wastafel

•	 1 badkamer met stoom douchecabine, 
toilet en wastafel

•	 luxe hoekkeuken
•	 solarium met infrarood functie
•	 wasmachine en droger
•	 (fietsen)berging met stopcontact
•	 rolstoeltoegankelijk
•	 extra beschikbaar: douchestoel, tillift, 

douchebrancard, handgrepen voor  
douche en toilet enz.

* Enkele villa’s hebben alleen een Finse sauna

Superieur comfort voorzien van o.a. 
Finse sauna, 2-persoons bubbelbad, stoom 
douchecabine, douche en toilet. Met 2 ruime 
slaapkamers, waarvan 1 met solarium inclusief 
infrarood functie. Ook met 
wasmachine en droger.

•	 extra grote woonkamer
•	 2 slaapkamers met tv, waarvan  

één op de begane grond met elektrisch 
verstelbare hoog/laag bedden

•	 1 apart toilet
•	 1 badkamer op de begane grond met 

inloopdouche, wastafel en toilet
•	 solarium met infrarood functie
•	 wasmachine en droger
•	 1 badkamer boven met sauna, 2-persoons 

bubbelbad, toilet, wastafel, stoom 
douchecabine en tv

•	 rolstoeltoegankelijk
•	 berging
•	 extra beschikbaar: douchestoel,  

postoel, papegaai voor bed, 
onrusthekken, handgrepen  
voor douche en toilet enz.

Zorgvilla Wellness
Superieur met sauna, duo 
bubbelbad en stoom douchecabine

Speciaal aangepaste zorgvilla met 3 slaapkamers. De slaapkamer op de begane grond 
heeft volledig elektrisch verstelbare hoog/laag bedden. Verder voorzien van o.a. solarium 
met infrarood functie en extra ruime badkamer met 2 sauna’s. Met NBAV-keurmerk. 
Inclusief wasmachine en droger.

Zorgvilla Wellness 
Superieur 
met sauna, groot bubbelbad en stoom
douchecabine

4-5 persoons

6-8 persoons
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Stel... u heeft extra 
   zorg nodig

Dan bent u welkom in een aangepaste 
zorgvilla
Waarom zouden de natuur, de luxe en de charme van Bosvillapark Eureka onbereikbaar  
zijn als u extra aandacht nodig heeft? Daarom is iedereen met een lichamelijke beperking  
van harte welkom in onze speciale, aangepaste zorgvilla’s.
 

Van alle speciale gemakken voorzien
Uw zorgvilla heeft extra brede deuren, een brede schuifpui en drempelloze vloeren.  
De extra ruime badkamer en het toilet zijn op de begane grond. Net als de slaapkamer  
met volledig verstelbare elektrische hoog/laag bedden. Hulpmiddelen nodig, zoals een  
tillift, douchebrancard, rollator of rolstoel? Laat maar even weten, dan staan ze bij  
aankomst voor u klaar.

En met een veilig gevoel
Op ons hele park en in de directe omgeving zijn verharde paden. Wel zo veilig als u  
iets minder goed ter been bent of bijvoorbeeld een rolstoel gebruikt. Ook recreatiegebied  
Het Hulsbeek is goed toegankelijk voor mindervaliden. Op het park bevindt zich een defibrilla-
tor (AED) en er zijn altijd gediplomeerde AED’ers aanwezig. Het ziekenhuis  
en een ambulancepost vindt u op slechts 4 km afstand.

NBAV-leden waarborgen kwaliteit aangepaste vakanties
De Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties (NBAV) vindt dat iedereen 
met een beperking een heerlijke vakantie verdient. Daarom is er het NBAV-keurmerk. 
Alle NBAV-leden onderschrijven de strenge kwaliteitseisen, zoals goede voorlichting 
en communicatie, een perfecte zorg en heldere prijsstelling. Niets wordt aan het 
toeval overgelaten. Kwaliteit krijgt zo een naam.

i

Stel, u heeft zorg op maat nodig
We werken samen met Veertien Rond voor ondersteuning met eerstelijnszorg. Zoals 
fysiotherapie, ergotherapie, huishoudelijke verzorging of verpleging. Volledig naar uw 
behoefte! Informeer gerust naar de mogelijkheden. www.veertienrond.nl

i
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  u bent met 
de kinderen 
 op vakantie

Stel...
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Nou, dit is er bijvoorbeeld 
op het park

u heeft een 
   verlanglijstje

Stel...
600 m2
overdekt speelplezier!

Dan heeft u 
geen kind aan 
de kleintjes
Stel, uw vakantiehuis staat 
gewoon midden in een bos. Dan 
begint het avontuur meteen voor 
uw deur. U vindt overal leuke 
speelplekken, een kabelbaan, 
schommels, klimrekken, 
trampolines, tafeltennis, gratis 
minigolf, een kinderboerderij... 
Kinderen kunnen ook ponyrijden 
en zelfs hun ruiterdiploma halen. 
Wat een beestenboel!

Dan hebben 
ze dikke pret. 
Weer of geen 
weer
Is het weer spelbreker? Hier 
spelen de kinderen gewoon door 
hoor! Bij onze receptielounge 
vindt u een groot indoor 
speelparadijs, waar de kinderen 
van de glijbaan zo een 
onderwatergrot in roetsjen. Van 
kastelen bouwen en met auto’s 
of blokken spelen tot oud 
Hollandse spelletjes spelen, hier 
hebben de kinderen altijd plezier. 
En ze maken ook nog eens snel 
nieuwe vrienden!

En de grotere 
kinderen, ja, 
waar zijn ze 
eigenlijk?
Misschien hangen ze bij de 
halfpipe. Of zijn ze aan het 
voetballen, volleyballen of 
badmintonnen op het centrale 
sportveld. Oh, u wilde vragen of 
ze meegaan naar het strand? 
Recreatielandgoed Het Hulsbeek is 
inderdaad gewèldig. De ideale hot 
spot voor de hele familie. Maar ja, 
waar is iedereen?

Stel, u bent met 
z’n tweetjes
Samen shoppen, op de culinaire 
toer, wandelend of fietsend de 
omgeving verkennen? Uw 
bosvilla is een perfecte 
uitvalsbasis. Ook de grote steden 
zijn nooit ver, zoals Enschede, 
Oldenzaal en Münster. Voor 
authentieke cultuur en kunst 
bezoekt u Ootmarsum. Musea  
en attractieparken zijn vanuit  
ons park prima te bereiken.

 Minigolf

 Speelsouterrain

 Kinderboerderij

 Tafeltennis

 Sportvelden

 Gratis ponyrijden

 Trampolines 

 Kabelbaan

 Buitenspeeltuinen

 Overdekte speeltuin

i
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Stel...
u houdt van actie. 
  Maar ook van 
     niets doen

Dan wilt u 
nooit meer 
weg uit Het 
Hulsbeek
Bosvillapark Eureka is onderdeel 
van Het Hulsbeek, een 
schitterend gesitueerd 
recreatiegebied. Het grote 
zwemmeer met ruime 
zandstranden is een eldorado 
voor zonaanbidders en een 
paradijs voor jong en oud.  
Onze gasten hebben ook gratis 
toegang tot het speelbos met 
grote waterspeeltuin.  

Want meer 
heeft u niet 
nodig
Het Hulsbeek was ooit een 
landgoed, waarvan veel in stand 
is gebleven. In dit afwisselende 
gebied kunt u volop wandelen, 
fietsen en de natuur verkennen. 
U treft er bossen, waterpartijen 
met stranden en ligweiden, 
heidevelden, vennetjes, 
weilanden en recreatieve 
voorzieningen. Ook de ruige 
mountainbikeroute en het Quad 
Adventure Park zijn de moeite 
waard. Liefhebber van lekker 
eten en drinken, paardensport of 
wellness? In Het Hulsbeek valt 
voor iedereen veel te genieten. 

Of u nou 8 
of 80, lui of 
sportief bent
Een keertje Tarzan of Jane 
spelen? AvaTarZ Nature Park  
bij Oldenzaal is het grootste 
klimbos van Nederland. Liever 
rustig door de bossen banjeren? 
Voor junioren, senioren en 
gezinnen met kinderen is het  
3,5 km lange natuurpad of de 9 
km lange bomenroute een 
boeiende ontdekkingstocht door 
de natuur. Er zijn ook aangepaste 
sanitaire voorzieningen en 
parkeergelegenheden voor 
mindervaliden in Het Hulsbeek.

Dus mocht u 
zich uit uw 
luxe bosvilla 
los kunnen 
maken...
Dan biedt Het Hulsbeek legio 
mogelijkheden. Nog een paar 
dan: een netwerk van fiets- en 
wandelpaden. Een pannakooi, 
skatebaan en gezellige restau-
rants. Een ruiterpad en een 
authentieke Twentse klootschiet-
baan. Lekker moe? Uw bosvilla 
ligt gelukkig om de hoek! 
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“Ne vekaansie is as ‘n 
keenderhemd, meestieds te kot!”

Vakantie is als een kinderhemd, meestal te kort

Gastvrijheid
op z’n Twents
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Stel...
u wilt wat van  
  de omgeving zien
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Op onze  
huurfietsen  
de natuur in 
De omgeving van ons park is  
één grote uitnodiging om de  
fiets te pakken en van de natuur 
te genieten. Overal vindt u 
unieke en mooie fietsroutes.  
Bij onze fietsverhuur staan de 
fietsen al voor u klaar. Ook 
elektrische fietsen, waarmee u 
moeiteloos afstanden overbrugt. 

Lekker de stad in
Welkom in het bruisende 
uitgaanshart van Twente. In 
gezellige steden als Oldenzaal, 
Hengelo en Enschede kunt u 
fantastisch shoppen. En natuur-
lijk ook lekker eten, cultuur
proeven, de markt afstruinen en 
een ijsje eten op een zonnig 
terras. Ook Duitse steden als Bad 
Bentheim, Münster en Nordhorn 
zijn een bezoekje waard. 

Eet smakelijk!
Lekker eten en drinken? Makkelijk 
of à la carte? Op de kaart van de 
omgeving ontdekt u verrassend 
veel eetgelegenheden in alle 
smaken. Nog echt Twents 
gastvrij, betaalbaar en van  
goede kwaliteit.  

De mooiste 
wandelroutes 
verkennen
Struin heerlijk door veelzijdige 
landschappen. Overal zijn 
wandelroutes uitgezet die u 
de natuur en cultuurhistorie ter 
plekke laten ontdekken. Neemt  
u goede schoenen mee?

Met de kinderen 
eropuit
Genieten uw kinderen? Dan heeft 
ú vakantie. U kunt het zo gek 
niet bedenken, zoveel is er voor 
kinderen te beleven rondom 
Bosvillapark Eureka. Ook de meest 
ondernemende kinderen zullen 
zich geen moment vervelen. In 
onze receptielounge krijgt u advies 
en informatie. We helpen u graag 
op weg! 

Landgoederen 
en kastelen  
bezoeken
Twente heeft interessante 
historische landgoederen en 
kastelen. Zo ligt bijvoorbeeld bij 
Denekamp landgoed Singraven en 
bij het plaatsje Delden kasteel 
Twickel. Op dit prachtige landgoed 
vindt u markante boerderijen, 
watermolens, een watertoren en 
een houtzagerij.

Musea en  
attracties  
ontdekken
Twente telt veel musea en 
attracties voor jong en oud.  
Ook worden er veel evenementen 
georganiseerd en heeft de streek 
veel bezienswaardigheden die  
u niet mag missen. Kunst en 
cultuur zijn overal. In onze 
receptielounge vindt u een schat 
aan informatie. Vraag ons gerust 
om tips!

Dan kunt u in  
Twente alle kanten op
Wissel de rust van ons park eens af met leuke uitstapjes. Eigenlijk best luxe, dat Twente 
met z’n pittoreske omgeving en bijzondere plekjes zoveel te bieden heeft. Met z’n tweetjes, 
met de kinderen of met opa en oma. 
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