
Praktijklessen op Residence De Eese

Meneer & mevrouw Haan
Eigenaren recreatiewoning

Residence de Eese is rust en natuur voor meneer en mevrouw
Haan. “De omgeving is prachtig: wandelen, fietsen en gezellige dorpen
bezoeken. Het gehele jaar rond vermaken wij ons graag bij De Eese.”
Meneer en mevrouw Haan komen oorspronkelijk uit Leeuwarden
en vinden het heerlijk om de natuur in te trekken per fiets.
Residence De Eese is de perfecte uitvalbasis mede dankzij de vele
fietsmogelijkheden. “Wij wonen in een appartement in Leeuwarden en
zoeken de vrijheid op in onze recreatiewoning. Vooral tijdens de Covid-
19 uitbraak was het heel fijn om de ruimte te hebben en ten midden
van de natuur te zijn. Wij kunnen alle kanten op zonder enig mens
tegen te hoeven komen,” aldus mevrouw Haan. 
“Onze dochter heeft al 15 jaar een recreatiewoning op Residence de
Eese en wij zijn via haar hier gekomen,” legt meneer Haan uit. Tijdens
een familiebezoek kwam het tot sprake om een recreatiewoning te
kopen op Residence de Eese. In eerste instantie sprak het meneer
en mevrouw Haan niet zo aan, maar het idee kreeg snel een
positieve wending. “Een paar dagen later belde mijn dochter met de
melding dat er nu zoiets leuks te koop stond op De Eese. Wij zijn vrijdag
rondgeleid over het park en de volgende maandag zaten we er al in,”
aldus mevrouw Haan. Dankzij het enthousiaste echtpaar en de
snelle reactie van Residence De Eese was het geheel snel geregeld. 
“Wij hebben vroeger acht kapsalons gehad met 49 mensen in dienst. En
wij hebben zoveel respect voor de eigenaar van dit goed geregelde
geheel,” aldus meneer Haan. Het echtpaar weet heel goed wat voor
geregel het allemaal is om een grote organisatie te leiden. “Maar
voor deze mensen: petje af!” 
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Nieuw: Op vakantie met uw hond

De Bult - Het onderwijs en bedrijfsleven werken
samen bij Residence De Eese. Het vakantiepark
heeft haar deuren geopend voor een
samenwerking met de Accrete School, waarbij
leerlingen in de praktijk aan de slag gaan. Deze
praktijkklassen bestaan uit kleine groepjes
leerlingen die ‘met hun handen’ praktisch
onderwijs volgen. De kinderen van Accrete
scholengemeenschap gaan een dagdeel per
week aan de slag op het vakantiepark en
ontdekken samen met begeleiding de kneepjes
van het vak. Onderwijzer Harry Bouwman vertelt
dat deze praktijkklassen het zelfvertrouwen van
leerlingen bevorderen. "De kinderen die moeite
hebben met de theorie, krijgen het gevoel dat ze
eindelijk ergens goed in zijn. Ouders zijn ook heel blij
met de praktijklessen en krijgen een compleet ander
kind terug. De kinderen kijken hier de hele week naar
uit.” De leerlingen van Accrete School gaan in de
Cottage recreatiewoningen aan de slag. Ze leren
hoe stopcontacten geplaatst worden, de basis
van een meterkast en ze krijgen uitleg over
elektra-installatie.

Wie al vaker van plan was om met zijn huisdier op
vakantie te gaan, weet dat het niet zo gemakkelijk
is om een geschikte bestemming te vinden. Bij 
Residence De Eese kan jullie hond gezellig mee.
Wij hebben  een selectie exclusieve hond
vriendelijke recreatiewoningen inclusief
voorzieningen om het voor uw hond zo
aangenaam mogelijk te maken.  Boek nu het
speciale honden arrangement en ontdek de
mogelijkheden. 



Maand arrangement
Sharing Dinner 

Giethoorn: Restaurant Giethoorn www.restaurantgiethoorn.info

De Bult: Restaurant Heerlijkheid www.restaurantheerlijkheid.nl

Oldemarkt: Steaks & Pancakes www.steaksenpancakes.nl

Waarom allemaal een eigen gerecht kiezen als je ook kunt delen?

Ontdek de oktober special 'Sharing dinner' en proef de specialiteiten

en streekgebonden gerechten bij een van onze restaurants.

Proef bij Steaks & Pancakes Oldemarkt de echte honing van 'Bijengoed' te

Witte Paarden en Kogelbiefstuk van het 'Frysk Black Angus' gegrild op de

Josper houtskool grill. Restaurant Heerlijkheid laat u graag diamanthaas van

'Frysk Black Angus' rund proeven en Restaurant Giethoorn heeft een heerlijk

streek kaasplankje met kaas van Kaasmakerij Giethoorn op het menu.  

Bekijk de het volledige Sharing Dinner menu op de website & ontdek  

de specialiteiten van onze chef-koks!
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Kalenberger Riet
Elke maand lichten wij een van de streekproducten waar  De Koning te Rijk

mee samenwerkt uit. Deze maand is het streekgebonden riet uit de

omgeving: Kalenberger Riet. In de kop van Overijssel ligt het dorpje

Kalenberg, midden in nationaal park Weerribben-Wieden. Het Kalenberger

riet wordt geoogst in de Weerribben, liggend in het grootste zoetwater

moerasgebied van Europa. Hier vinden we een uitstekende

voedingsbodem als basis voor de groei van excellent dekriet.

Onze Cottage recreatiewoningen beschikken over de optie om te 

 bedekken met riet uit het hart van de rietcultuur: Kalenberg. Bekijk cottage

nummers 144 en 145, deze beschikken reeds over Kalenberger Riet!. Voor

meer informatie: www.vakantiehuisjeskopen.nl

WILIANNE -  CAMPINGGAST 

"De animatie heeft mijn kind een top dag bezorgd met haar kinderfeestje. We
gingen een intro Scuba duik doen in het zwembad op de camping, de kids

mochten meerijden op de limousine golfkar en maakten samen een kampvuur
met marshmallows. Ook de horeca was flexibel en betrokken. Al met al TIPTOP in

orde, ik zou het iedereen aanraden!"
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3 gangen Sharing dinner 
€34,50 per persoon



Nieuw op het park

OKTOBER 2020

Boek  het winterarrangement  bij Hotel
Giethoorn en geniet van ons met zorg
samengestelde winterarrangement.  U wordt
ontvangen met koffie / thee en een
streeklekkernij.  Daarna dineert in Restaurant
Giethoorn en overnacht u in een van onze
oudhollandse kamers. De volgende dag staat u
op met een uitgebreid ontbijtbuffet waarna er
een rondvaartboot voor u klaar staat. Het
winterarrangement sluit u af met een heerlijk
soepbuffet. 
Bekijk onze website of neem direct contact met
ons op. www.hotel-giethoorn.com/nl/
winterarrangement

               info@hotel-giethoorn.com
 
               0521-513736

Er wordt momenteel hard gewerkt op Residence
De Eese. De bouw van de Cottages en
Zonnehoeve is in volle gang. De bouw van deze
recreatiewoningen wordt volledig in eigen
beheer uitgevoerd, waardoor de hoge kwaliteit
kan worden gewaarborgd. Bovendien zijn de
indelingsmogelijkheden eindeloos en kunnen
bijna al uw wensen mogelijk worden gemaakt
om een persoonlijke woning te creëren. Er zijn
nog enkele kavels beschikbaar!

Kom langs bij de demo woning nummer 80 en
bekijk de nieuwe website:
www.vakantiehuisjeskopen.nl

Vernieuwen op Residence De EeseGPS tocht
De schat van De Eese 

Ontdek de bosrijke omgeving van De Woldberg en De Eese  met een

leuke en spannende GPS tocht. Ga de strijd aan met het andere

team om zo snel mogelijk de schat van De Eese te vinden.

Rondom Residence De Eese ligt een prachtig bosrijk, heuvelachtig

gebied met de mooiste wandel-, fiets- en ruiterpaden. In dit gebied

ligt ergens de schat van De Eese verstopt. Om deze te vinden loopt

u een prachtige GPS tocht van ongeveer 5 km  over landgoed de

Eese, Tuk en Woldberg. Een prachtig bos met eeuwen oude

beukenpartijen die het voormalig landgoed sieren. Bij de GPS

coördinaten los je vragen op welke u dichter bij de schat brengen.

Ga samen op pad en ontdek hoe goed jullie als familie, stel of groep

kunnen samenwerken!

Boek  de GPS tocht door contact op te nemen met receptie van

Residence De Eese. 

           9.50 per persoon

            info@residencedeeese.nl

             0521 - 513736
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Winterarrangement in Giethoorn
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BOEK NU EEN GPS TOCHT



Mama Café
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Corona updates

Poffertjes

Op vrijdag 6 november is onze maandelijkse Mama Café ochtend er weer. 
Elke eerste vrijdag van de maand organiseert Mama Café Steenwijk een leuke
workshop of lezing bij Restaurant Heerlijkheid in de Bult. Kom gezellig langs
voor advies met betrekking tot het dragen van je kind, een draagconsult, Mama
Markt, Jutter coaching, Mindfulness workshop of simpelweg een gezellige kop
koffie.  Ook voor jongere kinderen van 0 tot 4 jaar is er vermaak. 

Elke maand is er een ondernemer aanwezig die een presentatie geeft over de
huidige ontwikkelingen van het moeder zijn. Verder is er een lactatiekundige
aanwezig voor kosteloos advies en vragen. 

Vrijdag 6 november is er inloop van 10:00 - 12:00 voor de eerst volgende
Mama Café. Ook komen? Laat het even weten en er wordt een tafeltje voor
jullie gereserveerd.

                    @mamacafesteenwijkk

                     mamacafesteenwijk@gmail.com

                     Restaurant Heerlijkheid, De Bult

Houd overal 1,5 meter afstand
Reserveren voor de restaurants is verplicht
Het zwembad is gesloten
Grootste deel animatie is geannuleerd 
1 persoon of huishouden tegelijk bij de
receptie
Stuur ons een mailtje bij vragen   

                   info@residencedeeese.nl

18 oktober

31 oktober

Maand agenda 

Lotje & Luca ook filmpjes
maken voor het Youtube
kanaal van Koning te Rijk?

In de quarantaine tijd zijn ze
begonnen met tutorials
maken, avonturen en de

trailer van hun liedje. Bekijk
ze nu op ons Youtube kanaal

@Koning te Rijk
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Wist je dat?
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Datum Activiteit Tijd Locatie

10  oktober

11  oktober

14  oktober

17 oktober

Poffertjes 13 - 16:30 't Smulhûske

Poffertjes

Poffertjes

Poffertjes

24 oktober

25 oktober

Poffertjes

Poffertjes

Poffertjes

13 - 16:30 

13 - 16:30 

13 - 16:30 

13 - 16:30 

13 - 16:30 

13 - 16:30 

13 - 16:30 't Smulhûske

't Smulhûske

't Smulhûske

't Smulhûske

't Smulhûske

't Smulhûske

't Smulhûske

Ideeën, suggesties of
tips?

Laat het mij weten!

Josien van Stokkom
josien@dekoningterijk.eu

06 21181955


