
De Pers blijft schrijven!

Kees Kist  
Ex-prof voetballer 
Begin het jaar sportief met Kees Kist! 

Bij goede voornemens hebben we het toch vaak over meer
bewegen. Dat vinden wij bij Residence De Eese een van de beste
voornemens die er zijn en daarom willen wij daar graag een
handje aan mee helpen. En dan wel met nieuwe sportieve
activiteiten begeleid door ex-prof Kees Kist. 

De carriere van Kees Kist begon in 1970 bij voetbalclub Sc
Heerenveen waar Kees twee jaar gevoetbalt heeft. In 1972 begon
Kees bij AZ en gedurende een periode van 10 jaar heeft Kees
met AZ de KNVB beker 3 keer gewonnen en in 1981 de landstitel
bereikt.

Rondom Residence De Eese zijn talloze mogelijkheden om
sportief op pad te gaan in de natuur. Denk aan een power walk
van 45 minuten onder begeleiding met na afloop een heerlijke
kop koffie bij Restaurant Heerlijkheid. Of een actieve bootcamp
waarbij alle spieren in het lichaam wakker worden geschudt. En
natuurlijk niet te vergeten: de voetbal clinic van Kees Kist waarbij
hij alle kneepjes van het vak leert. 

Samen veilig sporten, wanneer het weer kan. Dat is het plan!
Bent u geïnteresseerd om straks mee te gaan?

Laat het ons weten en warm de spieren vast op!

info@residencedeeese.nl
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De derde bouwfase met Cottages en
Zonnehoeves is begonnen en wordt breed
uitgemeten in de pers.  Journalisten schrijven
over de gebeurtenissen op het park. Een van
de  laatste artikelen stond half december in
de Steenwijker Courant. Lees hier een stuk
van  het artikel: "Vakantiehuisjes op De Eese
zijn gewild". 

DE BULT – Een recreatiewoning bouwen aan
de rand van het bos, dat is de droom van veel
Nederlanders. Residence De Eese realiseerde
die al voor veertig mensen. Nu is de
bouw begonnen van nog eens 23 koop- en
huurvakantiehuisjes. Ook deze Cottages
en Zonnehoeves zijn heel gewild. Residence
De Eese is in december 2019 begonnen met de
bouw van nieuwe vakantiehuizen. De 
 verkoop van de eerste veertig startte al in juli
2020. Het park merkte dat er meteen veel
belangstelling voor was. “De populariteit van
deze unieke vakantiehuisjes is groot. Elke
maand hebben we er meer dan tien verkocht,”
laat het vakantiepark weten. In een
demowoning, waarin een kantoor is ingericht,
vertellen wij graag over de twee nieuwe typen
woningen; de Cottages en Zonnehoeves.

Lees het gehele artikel in de Steenwijker
Courant van 15 December 2020.
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Maand arrangement
'Hollands Glorie'

Omdat het voor u de afgelopen tijd zo goed als onmogelijk was
om de wereld rond te reizen, gaan wij dat voor u doen! Iedere
maand presenteren wij een (h)eerlijk 3-gangen dinerbox met
gerechten gebonden aan een bepaald land.
In januari trappen we af in Nederland, met als thema
"Hollands glorie".

Geniet van de met zorg samengestelde box  vol lokale producten

en beleef een heerlijk diner in uw eigen huis. Geef uw bestelling

door en geniet in de maand Januari van een oerhollands diner. De

boxen worden bezorgd op Residence De Eese & binnen een straal

van 15 km vanaf het park.  

Bekijk online het menu & neem telefonisch contact op om uw

bestelling door te geven! 

0521 725000

www.restaurantheerlijkheid.nl

   

 

Brouwerij Koe & Kalf 

Elke maand lichten wij een van de streekproducten

uit waar De Koning te Rijk mee samenwerkt. Deze

maand is het loei- en steengoed bier van Brouwerij

Koe en Kalf aan de beurt. De naam Koe en Kalf

verbindt het verleden van de brouwer als veehouder

met de twee zwerfkeien in de buurt van de Baars.  De

streekbiertjes van deze locale brouwer worden

geserveerd in onze restaurants en in het speciale

januari diner to go box van Restaurant Heerlijkheid.

Ontdek de smaak van de Baars!  

www.koeenkalf.nl 
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BAS VAN BEERS -  RESTAURANT HEERLIJKHEID

"Wij zijn onwijs blij met de positieve reacties op de Streek Kerstboxen.  Wij hebben
zeker 100 boxen aan non-reguliere gasten bezorgd. Chef Jan en ik hebben hier enorm
van genoten en gaan dan ook door met diner boxen bezorgen. Elke maand een nieuw
thema, om in contact te blijven met de gasten. De  moeite die wij hebben gedaan om
bijzondere verpakking en presentatie te bedenken, wordt als echt bijzonder positief

ervaren door onze gasten." 
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Nieuw op het park

 

Kom deze winter ontspannen in Hotel
Giethoorn en geniet van ons met zorg
samengestelde familie arrangment. 

Geniet van een prachtige wandeling in De
Weerribben-Wieden, bekijk Giethoorn
vanaf het water en neem de fiets om de
prachtige omgeving  te ontdekken.

Bekijk onze website of neem direct
contact met ons op. https://www.hotel-
giethoorn.com/familypackage

               info@hotel-giethoorn.com
 
               0521-513736

Seizoenstip!
Speuren naar dierensporen

Ook in de maand januari is veel te ontdekken in het prachtige bosrijke

gebied rondom Residence De Eese. Maak van een doorsnee

boswandeling net wat extra's te maken en ga op zoek naar

dierensporen! 

In het bos kom je namelijk allerlei verschillende sporen tegen. In harde

modder, op akkergrond en in de sneeuw zijn pootafdrukken het beste

te zien. Blijf eens stilstaan en kijk goed of er afdrukken te zien zijn. Let

tijdens je wandeling goed op boomstammen en takken. Boomschors is

vooral in de herfst en winter namelijk een geliefde maaltijd voor

planteneters. Zie je een beschadiging aan een boom? In de winter

verliezen reebokken hun gewei en schuren het vel af aan bomen.

Ga zelf op onderzoek uit en kijk of je één van de onderstaande sporen

kan aankruisen!

Speur naar de dierensporen en deel jouw foto's op Facebook &

Instagram!

                   @dekoningterijk

 

@residencedeeese

 

 "Lotje & Luca en het hele team van
Residence De Eese hebben een nieuwe video
gemaakt om iedereen een gelukkig en gezond
2021 te wensen." Bekijk snel de nieuwste
video op ons Youtube @Koning Te Rijk
kanaal: Lotje en Luca wensen jullie een
prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar

Lotje & Luca blijven ook in corona tijd
actief op Youtube om jullie mee te nemen
in hun avonturen en de leukste nieuwtjes.
Blijf op de hoogte en abonneer op ons
kanaal . 

Koning Te Rijk
 

Gezellig samen met de familie
Giethoorn ontdekken! 
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Nieuwe video van Lotje & Luca 

 

JANUARI  2021EDITIE  4



Corona updates

Houd overal 1,5 meter afstand
Het restaurant is alleen geopend voor
afhaal
Het zwembad is gesloten
Grootste deel animatie is geannuleerd 
1 persoon of huishouden tegelijk bij de
receptie
Receptie is gesloten in het weekend 
Stuur ons een mailtje bij vragen   

                   info@residencedeeese.nl

Vorig jaar was Solo Amigos een aantal weken op ons park. Zij
verzorgen superleuke, all inclusive eenoudervakanties en ook dit
jaar organiseren zij deze weer bij ons op Residence De Eese.

Je verblijft in één van onze unieke accommodaties en geniet van
alle faciliteiten op ons park. Solo Amigos zorgt ervoor dat het jou
en je kind(eren) aan niets ontbreekt! 

Alles is inbegrepen: eten, drinken en allerlei leuke activiteiten
voor zowel de ouders als de kinderen- écht vakantie dus! Bekijk
de website voor meer informatie. 

            https://www.soloamigos.nl/eenoudervakantie

        
 

 

 
Het nu mogelijk is om met uw

gezin te verblijven in een
groepsaccommodatie? 

 
Deze zijn te boeken met 50%

korting!
 

Bekijk de website voor meer
informatie

 
       www.residencedeeese.nl

Solo Amigos 
Geniet met andere eenoudergezinnen van een
compleet verzorgde vakantie op ons park!
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Ideeën, suggesties of
tips?

 
Laat het mij weten!

 
Josien van Stokkom

josien@dekoningterijk.eu
06 21181955

Kom maar op, 2021! 

Wist je dat?

Ondanks alle misère hopen we dat
iedereen toch fijne feestdagen heeft
gehad. Team Residence De Eese wenst
iedereen veel geluk en gezondheid voor
2021!

En in 2021 gaan we positief door met de
bouw van de Cottage- en Zonnehoeve
recreatiewoningen; en hopelijk orginele
activiteiten aanbieden; heerlijk samen
dineren; zwemmen in het zwembad; de
alpaca's knuffelen; wandelen en fietsen in
het bos; slapen in heerlijke bedden;
eekhoorntjes spotten en natuurlijk
prachtige herinneringen maken op
Residence De Eese.

Wij kunnen niet wachten om iedereen
weer te mogen verwelkomen!

Team, 
Residence De Eese 


