
2018/2019

25 accommodaties

voor kleine én grote 

groepen in Nederland
Sterk in 
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vriendinnenweekend!

Stoer mannen-
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Vakantie voor 
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Bij alle locaties staat huiselijkheid voorop. 
U kunt kiezen voor een compleet verzorgd verblijf, 
maar ook het zelf koken en zelfstandig de natjes en 
droogjes regelen is in veel gevallen mogelijk.
We besteden net zoveel aandacht aan gastvrijheid 
en gezelligheid als aan uw privacy. De groepsverblij-
ven bevinden zich bovendien op de mooiste plekjes 
van Nederland, waar natuur en avontuur, recreatie 
en inspiratie tegelijk en rijkelijk voorhanden zijn.

SterGroep is...

...vakanties met zorg

...klasse zaken doen!

Altijd op de hoogte!

...op en TOP genieten!

66

Diverse zakelijke arrangementen, 

maar ook een wandel- of 

vriendinnenweekend

‘Volgend jaar gaan we weer naar 

een SterGroep-accommodatie! 

We moeten alleen nog even kiezen 

of we in het bos of juist aan zee 

willen... dat is het enige!’

66
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Arrangementen, het hele jaar door!06

Recreatie

Zorg

Zakelijk

U bent op zoek naar een inspirerende locatie voor 
uw brainstormsessie, workshop, teambuilding of 
personeelsuitje. Een locatie met sfeer, geschikte 
ruimtes en een rustieke omgeving; een locatie die 
anders is dan andere en wat extra’s biedt. SterGroep 
biedt u riant of eenvoudig verbouwde boerderijen, 
huiselijke buitenverblijven, maar ook een gereno-
veerd kasteel en oud-klooster. Voorzien van alle 
eigentijdse gemakken en comfort. U kunt kiezen 
voor volledige verzorging, maar ook (al of niet com-
plete) selfsupporting is in veel gevallen mogelijk.
De service wordt afgestemd op uw wensen. Flexi-
biliteit en gastvrijheid zijn hierbij de belangrijkste 
uitgangspunten.

Als volger van SterGroep hoort u via Facebook of 
Twitter het eerst van onze nieuwtjes, arrangemen-
ten, lastminutes en acties.
twitter.com/stergroep en facebook.com/stergroep

Daarnaast  kunt u zich via de site ook inschrijven 
voor de digitale nieuwsbrief > www.stergroep.nl

De bewoners van uw tehuis/instelling moeten er 
af en toe eens lekker uit. Maar dan dient de andere 
locatie wel volledig te zijn ingesteld op uw type 
bewoners; op hun wensen en hun mogelijkheden.
Op veel locaties wordt heel goed rekening gehou-
den met de (eventuele) beperkingen van ouderen 
en/ -of mindervalide mensen. De dienstverlening is 
zorgvuldig afgestemd op bewonersgroepen als 
de uwe. Flexibiliteit en gastvrijheid zijn hierbij 
de belangrijkste uitgangspunten.

Al onze locaties zijn geclassificeerd  op toegan-
kelijkheid. Op pagina 11 kunt u de verschillende 
labels terugvinden evenals de daarbij behorende 
mate van toegankelijkheid per label.
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Da’s lekker makkelijk, voor u bedacht: Favoriet arrangement:

SterGroep-arrangementen  

Om het u makkelijk te maken hebben wij voor u SterGroep-arrangementen 
samengesteld. Zo kunt u heel gericht kiezen voor een verblijf én locatie.

Weekend weg met 
een grote groep 
of even het rijk 
alleen met 
de kerels?

Of een verblijf 
voor alle 
bruiloftsgasten?

Wandelweekend
met vrienden

Vergaderen in de buitenlucht? 

Zakelijk los tijdens een 

actieve teamdag? 

Het kan allemaal!

Op www.stergroep.nl/nl/arrangementen vindt u alle actuele arrangementen. www.stergroep.nl/nl/arrangementen

Recreatie • Zakelijk • Zorg 

Meiden, dames, 

tantes, collega’s, 

vriendinnen...

U kent het wel. Een weekend weg met de meiden... 
maar waar naar toe? Wat gaan we doen? Dan is het 
wel handig dat SterGroep u gewoon op weg helpt.

Actief of creatief
De SterGroep-locaties liggen op bijzondere plekken waar 
genoeg te doen is. Denk aan scooter rijden, 
een creatieve workshop of met een gids de natuur in. 

Ontspannen én genieten
Na een inspannende activiteit is het maar wat fijn om lekker 
samen bij te praten. Dat kan bij ons bijvoorbeeld tijdens een 
high tea of sauna bezoek.

Meidenweekend:
Een heel weekend 

onbezorgd en 
naar jullie keuze!
Op onze website 

vindt u diverse 
arrangementen.

Compleet 

verzorgd?
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p oek naar een meerdaags er li f met e 
personeelsvereniging? Bij SterGroep groeps-
accommodaties ind e oor elke denk are 
groep de geschikte locatie  Er lekker e en 
tussenuit op een plek waar iedereen zich 
pre g oelt en ich elf kan i n  Dat kan i  
SterGroep. 

Maar liefst 25 accommodaties, gespecialiseerd in 
business events, in aantrekkelijke en buitengewoon 
sfeervolle omgevingen. Voorzien van alle luxe. Gast-
vrij, gezellig en met optimale privacy. Plekken met een 
inspirerende ligging en sfeer, uitnodigend tot actie.

Van alle gemakken voorzien
Veel van de panden mogen dan historisch zijn, ze zijn 
stuk voor stuk volledig toegerust op het ontvangen 
van groepen van 8 tot wel 1000 personen. Doorgaans 
met extra faciliteiten voor gasten met een beperking. 
Ook de dienstverlening is daarop afgestemd. Waar 
je bovendien het comfort en de voorzieningen vindt 
die passen bij deze tijd. Maar waar je als groep óók 
kunt beschikken over ruimtes die helemaal naar eigen 
groepsinzicht zijn te gebruiken. Zo hebben alle accom-
modaties een huiskamer met bar. Dus je tapt je eigen 
biertje en je groep hoeft de ruimte niet te delen met 
anderen. Ideaal voor teambuilding, zoals vergader- of 
brainstormsessies. 

Meer weten?
Wil je meer weten over onze accommodaties? 
Kijk dan op: www.stergroep.nl/personeelsuitje 
Op deze pagina vind je arrangementen speciaal 
samengesteld voor personeelsverenigingen. 

Heb je specifieke vragen of wensen? 
Bel: 0486 47 47 01 

Via dit telefoonnummer kunnen we je uitgebreid 
informeren en doorverwijzen naar de meest 
passende accommodatie. 
We hopen je snel te mogen verwelkomen!

Een geschikte locatie 

voor iedere groep

Aan het Wad of aan het water. 
Midden in het bos of hoog op een heuvel. 
Van Schouwen-Duiveland tot Nationaal 
Park de Weerribben. Park de Weerribben. 

Met speciale arrangementen 
voor 

personeelsuitjes

Special

Beukenhof

Landgoed de Biestheuvel 

‘t Keampke

‘t Volderke 

‘t Borghuis

De Strandhoeve

4all

De Boerschop

De Buitenhorst

De Eikenhorst 

De Nieuwe Erf

De Vilt 

De Wolfskuil

Landgoed de Berckt

Marinushoeve

Nieuw Allardsoog

Vakantie Meerlo

Villa Schoolthoff

De Turfhoeke

De Maathoeve

Welcome

De Heidebloem

De Tienhoeve

In de Boogerd

De Bongerd

De Eikenhorst

BeukenHaeghe

SterGroep labels

Toegankelijkheid

‘Ik vind het heel fijn dat ik me zelf kan 

redden als we een weekendje weg zijn’

Special

Het “Special” label geeft aan dat het om een speciaal 
op afgebakende doelgroepengerichte toeristische en 
recreatieve faciliteit gaat. De eisen voor dit label zijn 
afgestemd op deze specifieke doelgroepen. Naast het 
4all label bieden deze ondernemers doelgroepen extra 
dienstverlening en faciliteiten. 

4all

Het woord “4all” in het label betekent niet alleen dat 
iedereen welkom is, maar dat ook de toegankelijkheid en 
bruikbaarheid voldoen aan de principes van ‘Design for all’. 
Hierdoor kunnen ouderen en mensen met een beperking 
gastvrij, veilig en comfortabel worden ontvangen. 

Welcome

Het woord “Welcome” in het label betekent dat de 
ondernemer aangeeft, dat ouderen en mensen met 
een beperking welkom zijn. Dit kan betekenen dat de 
toegankelijkheid en bruikbaarheid niet optimaal zijn, 
maar dat indien noodzakelijk hulp wordt geboden bij 
het overkomen van deze belemmeringen.
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Groepsaccommodaties

in heel Nederland!

ter roep hee  accommodaties erspreid o er heel ederland  

Om u het zoeken in deze brochure makkelijker te maken hebben we 

ze op provincie bij elkaar gezet, van noord naar zuid. 

Groepsaccommodaties

in heel Nederland!

ter roep hee  accommodaties erspreid o er heel ederland  

Om u het zoeken in deze brochure makkelijker te maken hebben we 

ze op provincie bij elkaar gezet, van noord naar zuid. 

De Vilt

De Zwerfsteen

Nieuw Allardsoog

Marinushoeve

De Turfhoeke

De Eikenhorst
De Wolfskuil

De Maathoeve

De Strand-
hoeve

De Heidebloem

De Boerschop

‘t Keampke

‘t Borghuis
Villa Schoolthoff

In de Boogerd
‘t Volderke

Beukenhof

De Nieuwe Erf

De Berckt

Vakantie 
Meerlo

Landgoed 
de Biestheuvel

De Buitenhorst

De Tienhoeve

De Bongerd

Beukenhaeghe

Sterk in 
groepsaccommodaties
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Nieuw Allardsoog ligt op het drieprovinciën punt van Friesland, 

Groningen en Drenthe. Temidden van uitgestrekte bossen en heide-

velden. Aan het ven vindt u er drie groepslodges. Alles is goed 

geregeld, u heeft volop privacy. Het enige waar u zelf oog voor hoeft 

te hebben is de rust en ruimte die de natuur u biedt.

Volop privacy op 

een uniek landgoed...

Voorzieningen 

Op Nieuw Allardsoog verblijft u in een ruime 
lodge met tweepersoonskamers welke zijn 
voorzien van eigen douche en toilet, tv, en 
heerlijke boxspring bedden. Iedere lodge heeft 
een sfeervolle living met volledig ingerichte 
keuken, gezellige zithoek met tv, een gashaard 
en een bar. Vanuit de living loop je via het 
overdekt buitenterras zo de natuur in, waar 
bepaalde delen juist zijn ingericht om buiten 
de paden te treden; bomen om in te klimmen, 
touwen om aan te slingeren, sloten om over te 
springen.. je verveelt je geen moment! 
Nieuw Allardsoog staat bekend om haar 
uitstekende catering. Ontbijten en maaltijden 
worden vers en royaal gepresenteerd in uw 
eigen lodge. Maar er is ook alle mogelijkheid 
om zelf te kokkerellen in de ruime keuken voor 
de hele groep.  

Tip! Lodge de Das beschikt over een zeer 
ruime mindervalide kamer. 

Recreatieve mogelijkheden 

Op de hei direct achter Nieuw Allardsoog 
(even door ´t klaphekje) kun je uren wandelen 
in de natuur. Hier is ook veel te ontdekken 
langs de ‘gele paaltjes route’ zoals een holle 
weg van eeuwen terug, grafheuvels uit de 
oudheid, en de landweer uit de tachtigjarige 
oorlog. Maar ook op het terrein zelf is vermaak 
voor jong en oud; jeu de boules baan, sport-
terrein met goals en volleybalveld, en een 
natuurlijke klim- en klauterbaan. 

Nieuw Allardsoog ligt op ’t drieprovinciën punt 
van Friesland Groningen en Drenthe. Zo zijn 
de Friese meren, studentenstad Groningen, 
Culturele Hoofdstad Leeuwarden en heel 
bijzonder Veenhuizen gewoon dichtbij.

Nieuw Allardsoog - Bakkeveen FRIESLAND

Nieuw Allardsoog

Jarig van der Wielenwei 6
9243 SH Bakkeveen (FR)

tel: 0486 - 47 77 35
e-mail: nieuwallardsoog@stergroep.nl

www.stergroep.nl/nieuwallardsoog

• Landgoed op de hei

• Eigentijds ingerichte groepslodges

• Comfortabele tweepersoonskamers

• Max. 16/28/28 = totaal 72 personen

‘Drie groepslodges 
midden in de natuur’

‘Sfeervol genieten 
op de hei’
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Wij geloven dat samen zijn, contact met elkaar 

maken en bovenal mooie herinneringen creëren 

echt belangrijk is in het leven. De Turfhoeke is de plek 

om tijd door te brengen met je dierbaren; om samen 

tot rust te komen, nieuwe energie op te doen, en 

weer eens écht tijd voor elkaar te hebben. 

Kom ook bij ons mooie momenten verzamelen!

Comfortabel 

genieten tussen 

weiland en water

• Luxe, comfortabel en sfeervol

• Ruime slaapkamers

• Opgemaakte bedden bij aankomst

•  Max. 20 personen

Voorzieningen 

Uitgebreid samen koken in de royale keuken 
welke rijk voorzien is van apparatuur en servies 
om daarna uitgebreid te tafelen. De mooie bar 
en ruime bank maken de huiskamer tot heer-
lijke plek om met zijn allen gezellig te kletsen 
en te borrelen. Samen lachen om de herinne-
ringen van vroeger, buiten op het fijne terras 
‘s avonds bij de buitenhaard; erg gezellig! 

De Turfhoeke - Gorredijk, Friesland

De Turfhoeke

Maaike Ploeg & Hessel Koopmans
It Goarrefean 101

8401 NL Gorredijk (FR)
tel: 0486 - 47 77 34

e-mail: turfhoeke@stergroep.nl
www.stergroep.nl/turfhoeke

Kom heerlijk tot rust in de zeer comfortabele 
bedden in één van de 8 ruime twee- of drie-
persoons slaapkamers. Geniet van je eigen 
slaapkamer met luxe badkamer. Iedereen kan 
mee; er zijn ook 2 slaapkamers ingericht voor 
minder validen. 

Een verblijf bij de Turfhoeke is uniek. Iedere 
gast bieden we een bijzondere belevenis met 
nét dat beetje extra: het luxe interieur van 
Pilat en Pilat, boxspringbedden, wifi in de hele 
accommodatie, een pan soep of opgemaakte 
bedden bij aankomst, diverse buitenactivitei-
ten op ons terrein. 

‘‘Midden in de Friese natuur’

‘Een uniek verblijf,
een bijzondere belevenis’

Recreatieve mogelijkheden 

De Turfhoeke ligt in de weilanden direct aan 
de Opsterlandse Compagnonsvaart (Turf-
route); een mooi startpunt om te wandelen, 
fietsen, musea te bezoeken, te vissen of te 
varen. Vanuit de accommodatie heb je direct 
aansluiting op het fietsknooppuntennetwerk.
Maar ook op het terrein is voldoende te bele-
ven: vissen aan de waterkant, kanoën op de 
vaart ( 5 kano’s staan gratis ter beschikking!), 
springen op de grote trampoline, etc. 
En wat dacht u van onze verschillende arrange-
menten die op het terrein mogelijk zijn? Zoals 
palingroken, handboogschieten of wie kan 
het snelste een katapult bouwen bij Expeditie 
Robinson. De mogelijkheden zijn eindeloos!
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Te midden van een drietal Nationale Parken in Drenthe ligt groepsaccommodatie Marinushoeve. 

De groepsaccommodatie ligt aan de rand van de heide en hunebedden van Havelte, waar u 

heerlijk kunt wandelen, fietsen of picknicken. In deze zeer luxe 5-sterren accommodatie bent 

u van alle gemakken voorzien en voelt u zich direct thuis.

Historie en klasse komen 

samen in Havelte

•  Luxe faciliteiten

•  Ruime slaapkamers

•  Volledig toegankelijk voor  

 minder valide gasten

•  Max. 38 personen

Voorzieningen 

In het souterrain is een ontspanningsruimte 
met diverse speelfaciliteiten zoals een tafel-
tennistafel, poolbiljart, voetbaltafel en X-box 
voor uren speel-plezier. Buiten zijn diverse 
sport en speel-faciliteiten aanwezig. Zo kunt 
u in de zomer bijvoorbeeld een verfrissende 
duik nemen in het naastgelegen zwembad 
met Arena-dak. Bij mooi weer wordt het dak 
geopend en kunt u heerlijk zwemmen in een 
openluchtzwembad. Het souterrain is ook 
toegankelijk met een stoellift.
In de directe omgeving is van alles te doen en 
te beleven. Neem gerust contact met ons op 
voor meer informatie over de accommodatie 
of de omgeving. De Marinushoeve heeft alles 
in huis voor een plezierige vakantie in Drenthe!

Recreatieve mogelijkheden 

De Marinushoeve beschikt over een gezellige  
woonkamer met meerdere zithoeken, een bar  
en een compleet ingerichte professionele 
keuken. De accommodatie heeft 8 tweeper-
soonskamers en 4 familiekamers met kinder-
bedjes, allen met een eigen badkamer met 
douche, wastafel en toilet.De groepsaccom-
modatie is volledig rolstoeltoegankelijk. 
De minder invaliden slaapkamer beschikt over 
4 elektrische hoog/laag bedden. Ook beschik-
ken wij over een draadloos zorg systeem.

Beperkt mobiel, maar veel van plan? 
Geen belemmering! De accommodatie is 
gelijkvloers, drempelvrij, rolstoeltoegankelijk 
en rookvrij.

Huisdieren zijn niet toegestaan, maar in 
overleg zijn hulphonden welkom.

‘Een zwembad en een complete 
speelruimte in het souterrain en 
privé wellness... wat wil je nog meer?’

‘Topklasse boxsprings en 
prive badkamers’

Marinushoeve *****

Nieuwe Ruiterweg 5
7971 PS Havelte (DR)
tel. 0486 - 47 77 36

e-mail: marinushoeve@stergroep.nl
www.stergroep.nl/marinushoeve

Marinushoeve - Havelte, Drenthe16 17



Voorzieningen 

De Zwerfsteen heeft twee afzonderlijke 
huizen met elk 11 kamers, midden in het bos. 
In het Beneluxhuis kunt u met 34 mensen 
terecht, het Europahuis biedt ruimte aan 38 
personen. Ook zijn er twee gezellige ruimten, 
die u kunt gebruiken voor dag-programma’s 
zoals vergaderingen of trainingen. 

Wilt u buitenactiviteiten in uw programma 
opnemen? In het eigen bos biedt De Zwerf-
steen daarvoor tal van mogelijkheden. 

Maar ook in de naaste omgeving vindt u vele 
leuke uitjes: bijvoorbeeld de stad Groningen 
op 15 auto-minuten afstand.

Recreatieve mogelijkheden 

Om u actief te vermaken hoeft u het terrein
niet af. De Zwerfsteen heeft een eigen 
teambuildingsbaan, touwbruggenparcours 
en klimwand. Ook kunt u er boogschieten, 
kratstapelen, highlandgames spelen, of een 
hightech speurtocht houden. 

De directe omgeving biedt mogelijkheden 
voor onder meer mountainbiken, kanoën en 
GPS-tochten.

De Zwerfsteen - Roderesch, DRENTHE

‘Twee vakantiehuizen 
midden in het bos!’

‘Met een eigen 
teambuildingsbaan 
op het terrein!’

De Zwerfsteen is het toppunt van ‘Buiten’. Het ligt midden in de bossen 

van Noord-Drenthe vlakbij Roderesch, met volop ruimte en natuur. 

De ligging en de faciliteiten van de Zwerfsteen lenen zich uitstekend 

voor een familiereünie, maar maken het ook een ideale locatie voor 

een training of cursus. De perfecte keuze als u uw verblijf, programma 

én buiten-activiteiten op één plek wilt combineren.

Avontuur en ontspanning 

onder een dak

De Zwerfsteen

Esweg 18
9305 TB Roderesch (DR)

tel: 0486 - 47 77 37 
e-mail: zwerfsteen@stergroep.nl

www.stergroep.nl/zwerfsteen

• Buiten activiteiten

• Logies

• Vergaderen

• Max. 40 + 38 personen 
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De Boerschop, een verbouwde, karakteristieke boerderij in Luttenberg, 

ligt aan de voet van een heuvel van de Sallandse Heuvelrug. Een streek 

met mooie dorpjes, oude havezaten, boerenhoeven, molens en 

schitterende landhuizen. De accommodatie ligt aan de rand van een  

natuurgebied met overwegend bos, afgewisseld met  heideveldjes, 

waar u heerlijk  kunt wandelen, fietsen, mountainbiken en paardrijden.

Een gastvrij verblijf in 

het hart van Salland...

Voorzieningen 

Op De Boerschop wacht u een gastvrij onthaal 
in een rietgedekte boerderij. De gastenverblij-
ven zijn rondom het erf gelegen en afhankelijk 
van de grootte van uw groep zowel gezamen-
lijk als apart te huur. Er zijn 14 slaapkamers 
voor 34 personen, bij aankomst zijn de bedden 
voor u opgemaakt. 

Vanuit de eetkamer kijkt u over de speelweide 
naar de glooiende weilanden op de Lutten-
berg. Rondom de hoeve zijn gezellige, gemeu-
bileerde terrassen, tuinen, grote speelweide 
en ruime parkeergelegenheid. In de huiskamer 
kunt u genoeglijk rond de open haard zitten. 

De maaltijden worden in de sfeervolle eetka-
mer geserveerd, zijn verrassend gevarieerd 
en ambachtelijk bereid. De tafels zijn voor u 
gedekt en worden afgeruimd. 

De hele accommodatie is rolstoeltoegankelijk 
en er zijn aanpassingen voor mensen met een 
beperking.

Recreatieve mogelijkheden 

Jeu de boules, tafeltennis, trampoline, bal-
spelen, klootschieten en boerengolf.  Voor 
een mooie rit door de natuur met een gevulde 
picknickmand stapt u vanaf de boerderij in de 
huifkar.

Wij helpen u graag met het plannen van een 
leuk arrangement, bijvoorbeeld een workshop 
sieraden maken of ga de uitdaging aan tijdens 
een sportieve bootcamp! Er zijn ook vele 
gezellige en culturele uitstapjes in de buurt 
mogelijk.

Geniet van de natuur om u heen, over verschil-
lende ruiterpaden, vanaf uw eigen paard. Uw 
trouwe viervoeter kan uitrusten in de stal. 

De Boerschop - Luttenberg, OVERIJSSEL

De Boerschop

Johan en Wilma van Leeuwen
Butzelaarstraat 70

8105 AR Luttenberg (Ov)
tel: 0486 - 47 77 38

e-mail: boerschop@stergroep.nl
www.stergroep.nl/boerschop

• Idyllische hoeve

• Lekkere maaltijden

• Genieten van gastvrijheid

• Max. 34 personen

‘Prachtig uitzicht over 
de speelweide naar de 
glooiende weilanden’

‘Het landlevengevoel, 
ervaar het in De Boerschop!’
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Rust, ruimte en luxe. ‘t Borghuis is gelegen in het 

groene hart van Twente. De luxe vakantiehuizen 

bieden een prachtig uitzicht op de uitgestrekte 

weilanden en omliggende bossen. Mede dankzij 

de vele mogelijkheden zoals genieten van een 

hottub is ‘t Borghuis de perfecte keuze voor 

een onvergetelijk verblijf.

Schitterend 

gelegen, 

“Landgoed ‘t Borghuis”

• Ligging op een prachtig  landgoed 

 in Twente

• Eigen hottub

• Ook geschikt voor zorggroepen

• Voor 2-43 personen  

 (max. 130 personen)

Voorzieningen 

‘t Borghuis biedt sfeervolle vakantiehuizen 
voor 2 tot 43 personen, met de mogelijkheid 
voor zelf- geheel of gedeeltelijke verzorging.
In de “ Vuursteen” kunt u ook heerlijk genieten 
van de Finse Kota, waar u met z’n allen rondom 
het open vuur kunt zitten.

Recreatieve mogelijkheden 

Zowel op het eigen terrein als in de omgeving 
is er voor ieder wat wils. Vanuit het vakantie-
huis wandelt u zo het bos in en er zijn mooie 
fiets- en mountainbikeroutes.

Naast het genieten van de houtgestookte 
hottub , is er een groot sport- en speelveld, 
speeltoestellen, trampoline en een dieren-
weide met op aanvraag pony’s. 
Bij mindere weersomstandigheden is er 
een overdekte speelruimte met op aanvraag 
poolbiljart, airhockey, dartspel, voetbalspel 
en tafeltennistafel.

‘t Borghuis - Losser, OVERIJSSEL

Landgoed ‘t Borghuis

Fam. van der Aa
Oldenzaalsestraat 135b

7581 PZ Losser (Ov)
tel: 0486 - 47 77 39

e-mail: borghuis@stergroep.nl
www.stergroep.nl/borghuis

In 2012 is de “ Sterre” gebouwd. Deze beschikt 
over royale slaapkamers met eigen badkamer, 
waarvan twee met een jacuzzi, bar, haard en 
openslaande deuren naar het riante terras. 
De Sterre is tevens aangepast voor mensen 
met een beperking, ruim, geheel drempelloos 
en voorzien van een lift en brede deuren voor 
een goede rolstoeltoegankelijkheid.

De eeuwenoude “Familieboerderij” , de “Bron” 
en de” Regenboog” zijn vakantiehuizen ge-
schikt voor kleinere groepjes.

‘Gek op golfen? Een 27 holes 
golfbaan is op loopafstand’

Rust, ruimte en luxe 
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Aan de rand van de natuurgebieden De Woldberg en De Eese ligt  “De Eikenhorst”.  

Het bos begint al op eigen terrein. Op loopafstand vindt op heidevelden, weilanden, 

leuke boerderijtjes en een echt kasteeltje. Steenwijk is een oud vestingstadje met een 

mooi centrum. Drenthe en Friesland liggen op een paar kilometer afstand. 

Riant verblijven in 

een groene omgeving...

•  Huiselijke sfeer

•  Eigen huis voor uw groep

•  Vakantiehuis midden 

 in het bos

•  Max. 20 personen
Voorzieningen 

Landhuis “De Eikenhorst” is zeer royaal 
gelegen op 2 hectare eigen bosgrond. 
T/m eind 2018 zijn er 7 slaapkamers en 
20 bedden. Vanaf maart 2019 heeft u de 
beschikking over 10 slaapkamers met in 
totaal 30 bedden, 6 badkamers, waarvan 
er 3 zijn aangepast voor mensen met een 
functiebeperking. 
 
“De Eikenhorst” heeft een ruime woonkamer 
van 125 m2.  In het eetgedeelte is voldoende 
ruimte voor 30 personen. Vanuit de zithoek 
kunt u T.V. kijken of staren in de vlammen van 
de openhaard. Daarnaast is er een riante serre 
waar u met uw gezelschap kunt borrelen,  
koffie drinken of een spelletje doen.

In “De Eikenhorst” vindt u onder meer een 
wasmachine, droger, oven, magnetron. T.V. 
en er is gratis Wifi.

Recreatieve mogelijkheden 

Rond “De Eikenhorst” is heel veel speelruimte. 
Er is een air-trampoline waar je met de hele 
groep op kunt springen en er staat een klimrek 
en een tafeltennistafel. Bovendien kun je in 
eigen bos verstoppertje spelen. 

De natuurgebieden rond Steenwijk zijn ideaal 
voor fiets- en wandeltochten. In De Weerrib-
ben maakt u de mooiste kanotochten en in 
de omgeving van Giethoorn kunt u punteren, 
roeien of zeilen.

Vanaf 1 maart  2019:
10 slaapkamers - 30 personen

‘Heerlijk spelen in het groen, 
dat is pas echt genieten!’

De Eikenhorst

Duivenslaagte 1b, 8346 KH Steenwijk (Ov)
correspondentieadres: B. Breedijk

Varenlaan 178 
3852 CV Ermelo

tel:  0486 - 47 77 40
e-mail: eikenhorst@stergroep.nl

www.stergroep.nl/eikenhorst

De Eikenhorst - Steenwijk, OVERIJSSEL

Nieuw
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Vakantie is pas écht leuk als iedereen de tijd van z’n leven heeft!  

De familie die eindelijk bij kan kletsen, de kids die ravotten op  

het erf én oma die geniet van de bloeiende natuur. U bent van  

harte welkom in één van onze groepsaccommodaties, óók als u  

een functiebeperking heeft.

Iedereen vakantie!

Voorzieningen 

Met groepen van 8 tot 32 personen is het 
goed vertoeven bij ‘t Keampke. In welke van 
de vijf accommodaties u ook verblijft, u zult 
zich er al snel thuis voelen. Er worden diverse 
arrangementen aangeboden, waarbij de 
maaltijden in uw eigen accommodatie worden 
geserveerd. Liever zelf koken? Geen probleem; 
een uitstekend ingerichte keuken staat tot uw 
beschikking.

Liever alleen met uw groep? Net buiten het 
terrein van ‘t Keampke, ligt het nieuwe ‘Keam-
pke Buiten’. Met een grote veranda, uitzicht 
over de weilanden, lange tafels om te eten en 
een buitenkachel voor de koelere avonden. 
Een heerlijk verblijf tot 16 personen 

Alle accommodaties hebben veel extra voor- 
zieningen voor mensen met een functiebeper-
king.

Recreatieve mogelijkheden 

Als het weer het toelaat kunt u op het grote 
buitenterrein van ’t Keampke een partijtje 
voetbal of volleybal spelen. Voor de kinderen 
zijn er speel-toestellen, een airtrampoline en 
een kleine dierenweide. Als het weer u in de 
steek laat kunt u in de receptie op “de Deel” 
spelletjes lenen.

Ook bent u hier altijd welkom voor informatie 
over de omgeving of het kopen van een kaart-
je of souveniertje. U kunt een wandelingetje 
naar het dorp maken voor één van de gezel-
lige terrasjes en ook de kleine musea in de 
omgeving zijn een bezoekje zeker waard. De 
omringende natuur-gebieden kunt u te voet, 
per fiets of per huifkar verkennen. Aanraders 
over de grens zijn de burcht in Bad Bentheim 
en de dierentuin in Nordhorn.

‘t Keampke - De Lutte, OVERIJSSEL

‘t Keampke

Henri en Margret Benneker
Hanhofweg 5

7587 LK De Lutte (Ov)
tel: 0486 - 47 77 41

e-mail: keampke@stergroep.nl
www.stergroep.nl/keampke

•  Buitengewoon genieten  

 van het beste van 

 ‘t Twentse leven

•  Nieuw: Keampke Buiten

•  Van 8 tot 32 personen

‘Waar de Twentse gastvrijheid      
                echt voor iedereen is’

‘Twents accent? 
Bij ons ligt het accent 
ook op luxe en comfort’
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Ervaar samen met uw familie, vrienden en/of collega’s een aangenaam 

verblijf midden in het gemoedelijke Salland in ons luxe groepshotel. 

Ontdek de Sallandse heuvelrug, maak kennis met onze Sallandse 

streekproducten in onze landwinkel en op het buffet en geniet van 

onze gastvrijheid!

Gemoedelijk Salland

Voorzieningen 

Ons luxe groepshotel heeft 40 bedden ver-
deeld over 15 luxe kamers. De kamers zijn al-
len voorzien van eigen sanitair. Op de begane 
grond heeft u de beschikking over een zithoek 
op uw kamer en een eigen terras. Op de eerste 
verdieping kunt u genieten van onze infra rood 
sauna. In de open keuken kunt u heerlijk zelf 
koken aan ons kookeiland of samen koken met 
onze kok.  Bezoek ook onze landwinkel met 
pure producten voor uw complete maaltijd. 
Bij aankomst kunnen wij uw vlees, zuivel, of 
groentepakket of streekmaaltijd al voor u 
klaarzetten. We verzorgen u op maat! 
De royale verblijfsruimte heeft een gezellige 
zithoek met open haard.

Onze boerderijaccommodatie ligt in het coulis-
selandschap in Overijssel op 10 minuten af-
stand russen de prachtige Hanzestad Deventer 
en natuurgebied de Sallandse heuvelrug.

Recreatieve mogelijkheden 

Op onze boerderij is van alles te beleven voor 
jong en oud. Eten, drinken en leuke activi-
teiten dit alles op één locatie. Van diverse 
gezelschapsspellen tot actieve spellen. Ook 
kan kok Agnes voor u (kook)workshops met 
streekproducten verzorgen.

Op de boerderij kunnen de kinderen zich 
vermaken in onze speelschuur ‘de koestal ‘. 
U kunt bij ons onder andere fietsen huren, 
genieten van oudhollandse spelen, een 9 holes 
Disc golfbaan, footgolf of een spannend GPS 
spel. Ook het organiseren van diverse work-
shops behoort tot de mogelijkheden. Denk 
hierbij aan schilderen of wilgentenen vlechten. 

De Maathoeve - Heeten, OVERIJSSEL

De Maathoeve

Peter en Agnes de Graaf
Witteveensweg 23

8111 RP Heeten (Ov)
tel: 0486 - 47 77 57

e-mail: maathoeve@stergroep.nl
www.stergroep.nl/maathoeve

‘Boer-gondisch genieten’

‘Boerenbeleving met 
producten uit de streek’

•  Boer-gondisch genieten 

 op de boerderij

•  Een ongedwongen sfeer

•   Voor een dagje uit of  

een meerdaags verblijf

•  Max. 40 personen

G
roepshotel -  Groepsruimte  - 

 La
nd

w
in

ke
l

Recreatiebedrijf de Maathoeve
Groepshotel -  Groepsruimte  -  Landwinkel
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De Strandhoeve - Blokzijl, OVERIJSSEL

Gelegen op het oude Zuiderzeestrand, vlakbij Nationaal Park Weerribben-

Wieden, Blokzijl en Giethoorn, ligt Groepsaccommodatie SuyderZee. 

Rust, ruimte en sfeervol comfort vindt u in deze prachtige, centraal 

gelegen verblijfslocaties. De combinatie met het nabij gelegen 

Activiteiten- en Partycentrum biedt vele mogelijkheden voor iedere 

doelgroep. Beleef het zelf bij Groepsaccommodatie SuyderZee!

Stijlvol verblijven...

...voor iedereen!

Voorzieningen

Groepsaccommodatie SuyderZee (56 bedden, 
15 kamers) is splitsbaar in twee delen, ‘Oud-
Land’ (34 bedden, 9 kamers) en ‘NieuwLand’ 
(22 bedden, 6 kamers)

Alle kamers zijn voorzien van luxe boxsprings 
en stijlvolle privé-badkamers. De accommo-
datie is geheel rolstoeltoegankelijk (incl. lift), 
en biedt ruime voorzieningen voor minder-
validen. De moderne, goed uitgeruste keuken 
is van alle gemakken voorzien en aan de 
robuuste houten tafels speelt u gezellig een 
spelletje of tafelt u lekker na. 

Vraag naar de mogelijkheden voor ontbijt, 
lunch, barbecue, buffetten en boodschappen-
pakketten. Tap een pilsje aan de bar of strijk 
neer op de loungebanken voor de televisie. 
Achter de grote schuifpui treft u het overdekt 
terras en een ruim speelveld met onder an-
dere tafeltennis, zandbak en volleybalveld.

Recreatieve mogelijkheden 

Zin in een leuke groepsactiviteit? De Strand-
hoeve biedt activiteiten voor elke doelgroep 
en alle leeftijden. Van actieve arrangementen 
zoals Paintball, Boogschieten of Wandklim-
men, tot recreatieve programma’s zoals ‘Wie is 
de Mol?’, Teamspelen en ‘Ik hou van Holland’. 

Aangenaam overdekt of buiten in de frisse 
lucht – bij ons schijnt altijd de zon!

• Stijlvolle themaslaapkamers met

privé badkamers

•  Comfortabele woonkamer

 met bar, loungehoek en overdekt terras

• Groepsuitjes voor elke leeftijd en 

iedere doelgroep

•  Max. 22, 34 of 56 personen

‘Actief, recreatief of creatief...
       voor iedereen is er wel iets 
     leuks te doen!’

‘Unieke pizza workshop
in houtgestookte buitenoven’

De Strandhoeve

Uiterdijkenweg 59
8372 VL Baarlo (OV, vlakbij Blokzijl)

tel: 0486 - 47 77 42
e-mail: destrandhoeve@stergroep.nl

www.stergroep.nl/destrandhoeve

De Strandhoeve
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De Wolfskuil is gelegen tussen de rivieren Vecht en Regge bij het mooie stadje Ommen.  

De vier goed verzorgde groepsaccommodaties liggen midden in 16 hectare bos.  

De Wolfskuil biedt uiteenlopende groepen een avontuurlijk verblijf met mogelijkheden  

voor activiteiten en dat tegen een acceptabele prijs.

Ruimte, natuur & actie… 

De Wolfskuil!

• Het bos als achtertuin 

• Activiteiten voor elk budget

• Pittoresk Ommen 

• Max. 107 personen

Voorzieningen 

De vier accommodaties zijn kleurrijk ingericht 
en hebben allemaal een eigen buitenruimte. 
De huizen zijn geschikt voor alle seizoenen. 
De Blokhut (22 personen) ligt vlakbij een
zandkuil. Het biedt veel privacy en rust.
De Repleaerhoeve (35 personen) kijkt uit over 
rivier de Regge. Er is een aparte zithoek naast 
de grote leef- en eetruimte. Naast de Mow-
glihut (22 personen) is een sportveld waar u 
kunt volleyballen of voetballen. De modern 
ingerichte Jorishoeve (12-16 of 28 personen) 
heeft in de hal een groot schaakspel. Het huis 
heeft tweepersoonsslaapkamers, zodat u uw 
eigen privacy behoudt. 

Recreatieve mogelijkheden 

Jong en oud vermaakt zich volop bij De Wolfs-
kuil. Vanuit alle accommodaties loopt u zo het 
bos in. U kunt naar hartenlust fietsen door de 
mooie omgeving van het Vechtdal met heide, 
rivieren, heuvels en bos. Voor een kop koffie 
komt u pittoreske plaatsjes tegen zoals Den 
Ham, Beerze en Dalfsen. 

Kenmerkend voor Overijssel zijn de landgoe-
deren, waarvan Vilsteren en Rechteren in 
de directe omgeving te vinden zijn. Op het 
terrein van de Wolfskuil vindt u een sportveld, 
speeltoestellen, tafeltennis-tafels en een out-
doorbos. Er is een speel-o-theek met zeskamp 
materiaal en klootschieten. In het outdoorbos 
kunt u onder begeleiding, in team-verband, 
uitdagende opdrachten doen. 

En wat dacht u van een koesafari? Of kanoën? 
U kunt barbecueën of maaltijden uit een res-
taurant laten bezorgen. Maar ook een eigen 
pizza maken met onze steenovenpizza of 
koken op open vuur met de Tundragrill.

‘Met een ‘speelbos’ 
van 16 hectaren 
als achtertuin!’ ‘Genoeg te beleven en te doen!’

De Wolfskuil - Ommen, OVERIJSSEL

De Wolfskuil 

Wolfskuil 15
7731 AP Ommen

Tel. 0486 - 47 77 43
mail: wolfskuil@stergroep.nl
www.stergroep.nl/wolfskuil
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Voorzieningen 

De Bongerd ligt op een eigen terrein van 
2 hectare aan de rand van het dorp Gaanderen 
in de Achterhoek. We zijn goed bereikbaar met 
auto en openbaar vervoer. Ons huis beschikt 
over 8 tweepersoonskamers en 4 vierper-
soonskamers, allemaal met eigen douche en 
toilet. Bij de ingang is een invalidentoilet met 
verlaagde wasbak. 

Er is een grote algemene ruimte waarin een 
ruime open keuken een eetgedeelte en een 
zitgedeelte zijn ingericht. Op de eerste ver-
dieping is een trainingsruimte voor 12 tot 15 
personen. Deze ruimte is ook te gebruiken als 
televisiekamer of speelruimte voor kinderen. 
Gratis WiFi is aanwezig. Zelfverzorging en een 
verzorgd verblijf zijn beide mogelijk.

De Bongerd - Gaanderen, Gelderland

‘Informeel en 
comfortabel tegelijk!’

‘Landelijk met 
eigentijds karakter’

Recreatieve mogelijkheden 

De groep heeft het huis en een groot deel van 
het terrein voor zichzelf, zodat ruimte en priva-
cy gewaarborgd zijn. In overleg zijn huisdieren 
toegestaan. 

Op het terrein van De Bongerd zijn een tram-
poline, een jeu de boules baan, een volley-
balnet en een overdekte barbecueplaats met 
daarin een tafel-tennistafel en een dartbord. 
Op het veld naast het huis is ruimte genoeg 
om te voetballen, volleyballen of andere spel-
len te doen. 

In de mooie omgeving kunt u fantastisch 
wandelen, fietsen of andere activiteiten on-
dernemen.

Aldus een reactie in ons gastenboek. De Bongerd is uitermate geschikt voor 

groepen die een informele, en comfortabele, plek zoeken voor een prettig 

verblijf. Dit kan zijn voor een zakelijke training, cursus of teambuildings- 

activiteit. Maar ook voor familie-, vrienden-, en zorggroepen die in alle 

rust onder elkaar willen zijn is De Bongerd de aangewezen plek.

In één woord: 

Geweldig!

•  Helemaal voor uw groep alleen

• Sfeervol verbouwde boerderij

  met ruime kamers

• Gelegen in Achterhoeks 

 coulisselandschap

• Maximaal 32 personen

De Bongerd

Peter Doornink
Kerkstraat 91 

7011 CK Gaanderen (G)
tel: 0486 - 47 77 44

e-mail: bongerd@stergroep.nl
www.stergroep.nl/bongerd
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“Villa Schoolthoff”, een exclusief buitenverblijf in de Geldersche Achterhoek met plek voor één 

groep van 15 tot 46 gasten. Privacy gegarandeerd dus. Er zijn 20 kamers met eigen badkamer 

en alles is gelijkvloers. Perfect voor families, senioren en zorggroepen. Zelf koken is mogelijk. 

De zakelijke gast verrassen wij met een uniek karakter en professionele voorzieningen. 

‘n Buitenverblijf met karakter

•  Helemaal voor uw groep alleen

• Veel ruimte in en rondom  de villa

• 20 Kamers met eigen sanitair

• Max. 46 personen

Voorzieningen 

In de comfortabele woonkamer kunt u heerlijk 
relaxen bij de open haard, aan de leestafel of 
het knusse barretje bij de piano. Multifunc-
tioneel is de nieuwe serre. Zeer geschikt als 
vergaderruimte met gratis, draadloos inter-
net. Maar u kunt er ook heerlijk dineren. De 
tuindeuren op het zuiden geven toegang tot 
het fraaie terras en het grote speelveld met 
uitzicht op het Achterhoekse landschap.  
De ruime slaapvleugel bestaat uit twintig 
kamers met eigen badkamer. In de roman-
tische suite slaapt u onder een twinkelende 
sterrenhemel. Voor mindervalide gasten is er 
aangepast sanitair. 

Recreatieve mogelijkheden 

Binnen kunt u onder meer darten, tafeltennis-
sen, tafelvoetballen en midgetbiljarten. Buiten 
vindt u de jeu de boules-baan, de trampoline, 
de zandbak en het duikelrek voor de kleintjes 
en een groot speelveld voor volleybal of voet-
bal. ’s Avonds gezelligheid troef bij het kamp-
vuur! De jacuzzi in de tuin en de speciale kamer 
met infra-rood sauna zijn de nieuwste extra’s.

Het ‘drielandenpunt’ Achterhoek-Salland-
Twente biedt talloze mogelijkheden voor uit-
stapjes. De locatie is het startpunt van verschil-
lende fiets- en wandelroutes. Aanraders zijn de 
historische Hanzesteden Zutphen en Deventer.

Villa Schoolthoff - Kring van Dorth, GELDERLAND

Villa Schoolthoff

Wim en Ria Scholthof
Wittendijk 11

7216 PL Kring van Dorth (Gld)
tel: 0486 - 47 77 45

e-mail: schoolthoff@stergroep.nl
www.stergroep.nl/schoolthoff

Nieuw is onze infra-rood sauna

‘Perfecte accommodatie
voor ons familieweekend!’
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Groepshotel de Tienhoeve biedt u het comfort van een hotel en de gezelligheid van een groeps-

accommodatie. De accommodatie ligt tussen het groen van de Achterhoek en is geschikt voor 

groepen tot 45 personen. Denk daarbij aan familie- en vriendenweekenden, reunies, bruiloften 

en zakelijke bijeenkomsten zoals teambuilding en meerdaagse vergaderingen.

Al het moois uit 

de Achterhoek...

• Comfort

• Privacy

• Verblijf op maat

• Max. 45 personen

Voorzieningen 

Het groepshotel heeft in 2009 haar deuren 
geopend en straalt volop  luxe uit. De accom-
modatie beschikt over 16 slaapkamers, allen 
met eigen sanitair. 

De kamers variëren van merendeels 2-per-
soons tot 4- en 6- persoonskamers. Op de be-
gane grond staan meedere algemene ruimtes 
tot uw beschikking. Van ruime eetzaal met 
bar, een gezellige huiskamer tot een vergader-
ruimte annex speelkamer met diverse spellen. 
Aansluitend aan de eetzaal is een groot prive 
terras aanwezig. 

Tevens is er een grote luxe horecakeuken 
aanwezig waar eenieder zijn kookkunsten kan 
vertonen. In het hele gebouw is draadloos 
internet aanwezig.

Mogelijkheden 

De gedachte van onze accommodatie is om 
hier een ontspannen en gezellige tijd te heb-
ben. De keuze is dan ook aan u, of u huurt de 
accommodatie op basis van zelfverzorging of 
op basis van verzorging. Bij dit laatste zal ons 
team uw maaltijden verzorgen. De accommo-
datie ligt aan de rand van een campingterrein 
wat ook vele mogelijkheden biedt. In het 
seizoen kunt u gebruik maken van het open-
lucht zwembad en het animatieprogramma. 
Daarnaast beschikt deze camping over diverse 
speeltuinvelden en een sportveld waar u in 
alle seizoenen gebruik van kunt maken.De 
omgeving van de accommodatie biedt vele 
mogelijkheden voor fiets- en wandelliefheb-
bers. Vanuit de accommodatie loopt u direct 
de bossen in.

De Tienhoeve

Handwijzersdijk 8
7255 MJ Hengelo (Gld)

tel: 0486 - 47 77 46
e-mail: tienhoeve@stergroep.nl

www.stergroep.nl/tienhoeve

De Tienhoeve - Hengelo, GELDERLAND

‘Alles voor een 
ontspannen 
en gezellige tijd’

‘Luxe en comfort 
kenmerken het groepshotel’
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Voorzieningen

Bij Beukenhof stapt u uit de sleur van alledag 
het rijke verleden binnen. Een slimme moder-
nisering liet de oude waarden in tact. Door een 
flexibele indeling zijn er gezellige  gedeeltes 
ontstaan voor grote en ook kleinere groepen, 
vaak met uitzicht over de wijde omgeving. 

U verblijft met uw groep in een eigen gedeelte 
van het gebouw. Familiegroepen vaak met een 
extra grote huiskamer, verenigingen en orga-
nisaties meestal met een knus bruin café. Voor 
grote groepen tot 300 personen zijn er goede 
vergader- en andere faciliteiten. 

(Recreatieve) mogelijkheden 

Binnen en buiten zijn er volop recreatiemo-
gelijk-heden zo dat niemand zich hoeft te 
vervelen. Verschillende sportvoorzieningen, 
terrassen en een grote  veranda op het zuiden 
lokken u naar buiten. Beukenhof ligt aan de 
poort van de Loonse- en Drunense duinen, het 
grootste stuifzandgebied van Nederland. Niet 
ver van Beukenhof vindt u onder meer de Efte-
ling, Safaripark Beekse Bergen en het Auto-
tron. Van Beukenhof kunt u verwachten dat u 
er op een goede manier groepsbijeenkomsten 
kunt organiseren. Maak daarbij gebruik van 
onze kennis, adviezen en jarenlange ervaring. 
En profiteer van een scherp prijsniveau.

Beukenhof - Biezenmortel, NOORD-BRABANT

‘Proef het rijke verleden’

‘Er is voor iedereen 
wel wat te doen!’

Een oase van rust, de prachtige tuin, het statige klooster. Maar bruisend 

als u dat wilt. Bij Beukenhof kun je als groep precies je wensen realiseren.

Natuurlijk ondersteund door een team met jarenlange ervaring. Dat maakt 

het organiseren ook nog gemakkelijk. En niet te vergeten: de centrale 

ligging, in het Brabantse Land, waar het leven nog steeds goed is…

Beukenhof

Capucijnenstraat 46
5074 PJ Biezenmortel (NB)

tel: 0486 - 47 77 47
e-mail: beukenhof@stergroep.nl

www.stergroep.nl/beukenhof

De Nieuwe Klasse
g r o e p s a c c o m m o d a t i e s

•  Brabantse gastvrijheid

•  Flexibiliteit en mogelijkheden

•  Gratis internet door 

 het hele gebouw

•  Max. 300 personen

‘n Vleugje van het 

bourgondische karakter
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Landgoed de Biestheuvel is gelegen in de Brabantse Kempen. Een groot en uniek landgoed aan 

de meanderende Kleine Aa, waar de natuur onverstoord zijn gang kan gaan. De Kempen biedt 

naast historie en natuurgebieden, Bourgondische charme. De Biestheuvel is een vijfsterren- 

locatie met 9 luxe groepsaccommodaties. Elk voorzien van een privacy biedende tuin. 

De groepshuizen bieden plaats aan 12 tot 43 gasten, combineren van huizen is mogelijk.

Geniet van het ware 

buitenleven...

• Privacy biedende tuin

• Eigen bar en open haard

• Vele activiteiten mogelijk

• Max 245 personen

Voorzieningen 

De aanwezige voorzieningen voor onze gas-
ten voldoen met gemak aan de eisen voor 
vijfsterren-accommodaties. Alle accommodaties 
beschikken over een eigen bar, open haard en 
riante, omheinde, privacy biedende tuin. De 
slaapkamers zijn voorzien van eigen sanitair. 
Er zijn ruime voorzieningen voor mensen met 
een beperking. Uiteraard is er gratis Wi-Fi 
beschikbaar. Landgoed de Biestheuvel kan 
de maaltijden voor u verzorgen, maar u kunt 
ook gebruik maken van de volledig ingerichte 
keuken. Of kom eten in ons restaurant. Hebt u 
iets te vieren of organiseert u een vergadering 
al dan niet in combinatie met teambuilding? Wij 
zorgen dat het u aan niets ontbreekt. Eindeloos 
veel mogelijkheden. Vraag ernaar!

Recreatieve mogelijkheden 

In de Kempen zijn vele leuke Bourgondische 
terrasjes en winkeltjes. Geniet van uitgebreide 
fiets- en wandelmogelijkheden in de bosrijke 
omgeving. Ook zijn er diverse pretparken, 
zwemparadijzen en speeltuinen in de buurt. 
Voor het vervoer kunt u gebruik maken van 
de Amerikaanse Schoolbus of huifwagen. 
Natuurlijk kunt u ook genieten van de rust op 
het Landgoed. 

Voor de kinderen hebben we een speeltuin, 
doolhof en zelfs een air trampoline. Tevens 
zijn sportvelden aanwezig. Als u op zoek bent 
naar iets meer uitdaging, hebben wij op eigen 
terrein genoeg te bieden. Op het uitstekend 
uitgeruste outdoorterrein kunt u diverse 
activiteiten ondernemen, zoals klimmen, 
bumpervoetbal of paintball. Vraag naar de 
mogelijkheden. 

Landgoed de Biestheuvel

Hoogcasteren 25
5528 NP Hoogeloon (NB)

tel: 0486 - 47 77 48
e-mail: biestheuvel@stergroep.nl

www.stergroep.nl/biestheuvel

l a n d g o e d
de biestheuvel

Landgoed de Biestheuvel - Hoogeloon, NOORD-BRABANT

‘Een groot en uniek 
landgoed in de Kempen’

‘Op en top bourgondisch!’
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De Brabantse gemoedelijkheid en gastvrijheid in com-

binatie met sfeer en luxe maakt van De Buitenhorst 

een unieke belevenis. Een groepsaccommodatie in 

een natuurlijke omgeving voor families, vrienden-

groepen of verenigingen. Eindeloos genieten van de 

rust en ruimte of er op uit trekken voor een gezellig 

uitstapje. Ontspannen óf inspannen, relaxed of toch 

actief.

Buitengewoon 

genieten voor  

kleine en 

grote groepen! 

• Luxe verwennerij

• Sfeervol genieten

• Natuurlijk gastvrij

• Max. 67 personen

Voorzieningen 

De Buitenhorst bestaat uit 3 warme en 
gezellige accommodaties die los van elkaar 
of gekoppeld gehuurd kunnen worden. Alle 
accommodaties zijn gelijkvloers en hebben 
een ruime woonkamer met gashaard en uitge-
breide keuken. Ze zijn luxe ingericht en voor-
zien van alle gemakken die u zich kunt wensen. 
Natuurlijk is de hele accommodatie voorzien 
van gratis Wifi. De comfortabele slaapkamers 
bieden u privacy en hebben een eigen badka-
mer met inloopdouche, toilet en wastafel.

Iedere accommodatie is voorzien van een 
slaapkamer voor minder valide gasten met 
een aangepaste badkamer. 

Recreatieve mogelijkheden 

De Buitenhorst is gevestigd aan de rand van 
Natuurgebied De Maashorst in Schaijk en is 
een ideaal vertrekpunt voor diverse actieve 
en culturele activiteiten. Er zijn eindeloos veel 
mogelijkheden in de buurt zoals een netwerk 
van mooie wandel- en fietsroutes. Wandelen 
over boerenland en wat dacht u bijvoorbeeld 
van een solextocht, een wedstrijd boerengolf, 
GPS-tochten per fiets of escaperooms? We 
helpen u graag op weg! Maar ook op ons eigen 
terrein zijn er leuke speelmogelijkheden zoals 
een speeltoestel, zandbak, skelters, een jeu de 
boulebaan, tafeltennistafel, speelveld en vol-
leybalveld. Om echt helemaal te relaxen kunt 
u gebruik maken van onze wellnessruimte met 
sauna, Turks stoombad en buitenwhirlpool.

De Buitenhorst- Schaijk, NOORD BRABANT

De Buitenhorst

Wim en Rianne Mathijssen
Franse Baan 4

5374 RS Schaijk (NB)
tel: 0486 - 47 77 49

e-mail : buitenhorst@stergroep.nl
www.stergroep.nl/buitenhorst

De Buitenhorst
L U X E  G R O E P S A C C O M M O D A T I E

‘Van alle gemakken 
voorzien, perfect!’

‘Voor ontspannen 
of inspannen...’

Welkom bij 
De Buitenhorst
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Voorzieningen 

De Heidebloem groepsaccommodaties zijn 
gelegen aan de rand van natuurgebied de 
Maashorst, het grootste aaneengesloten 
natuurgebied in NoordOost Brabant. De accom-
modaties bieden plaats aan groepen van 24, 
30 en 40 personen en variëren ieder in luxe en 
comfort.

Uw verblijf is gebaseerd op het privacy principe: 
u heeft met uw groep, ongeacht de groeps-
grootte altijd de gehele accommodatie tot uw 
beschikking. Tevens bieden wij u de mogelijk-
heid tot complete maaltijdverzorging maar als 
u zelf uw maaltijden  wilt bereiden is dit geen 
enkel punt. U vindt bij de Heidebloem zeker 
een geschikte accommodatie afgestemd op uw 
wensen en eisen

Recreatieve mogelijkheden 

Op ons park kunt u gebruik maken van alle 
faciliteiten zoals de tennisbanen, grote speel-
tuin, openlucht zwembaden, sportveld voor 
voetballen, volleyballen of basketballen, jeu 
de boules banen, de tafeltennis-tafels en het 
speelbos. Natuurgebied de Maashorst, 3500 ha. 
rust en stilte, biedt u een bijzonder gevarieerd 
landschap. Het verrassende groene hart van 
Brabant trakteert u op prachtige bossen en hei-
develden, indrukwekkende stuifduinen, vennen, 
weiden en beekjes. 

Wij verhuren fietsen zodat u de Maashorst 
kunt verkennen of huur een zogenaamde Hei-
desjees, inspanning en ontspanning tegelijk!

De Heidebloem - Schaijk, NOORD-BRABANT

‘Luxe en comfort in 
het groene hart van Brabant’

‘Het privacy-principe: 
altijd de gehele accommodatie 
tot uw beschikking’

Een gezellig weekend met de familie in de bossen, de wandelschoenen 

aan om de Maashorst te verkennen, een GPS tocht met collega’s, een 

picknick met vrienden op de hei. Wat uw doel ook is, de Heidebloem heeft 

verschillende accommodaties voor een prettig en ontspannend verblijf in 

Schaijk, gelegen aan de rand van natuurgebied de Maashorst.

Genieten van 

natuur en cultuur

De Heidebloem

Familie S. van Vliet
Noordhoekstraat 5 

5374 SC Schaijk (NB)
Tel: 0486 - 47 77 50

e-mail : heidebloem@stergroep.nl
www.stergroep.nl/heidebloem

• Rust

• Ruimte

• Relaxen

• Max. 94 personen
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Aan de rand van Diessen in het Brabantse land, niet ver van de Beekse Bergen, wacht u 

een gul en gastvrij onthaal. Vanuit de wintertuin hebt u uitzicht op de vijverpartij en 

de kinderboerderij. In de omgeving liggen karakteristieke landgoederen waar u heerlijk 

kunt wandelen en fietsen. Het is er ontspannen vertoeven.

Een luxe verblijf in 

het hart van Brabant...

• Natuur, rust en ruimte

• Heerlijke maaltijden

• Je voelt je er snel thuis

• Max. 200 personen
Voorzieningen

De Nieuwe Erf biedt verzorgde arrangementen 
voor groepen van 12 tot 200 personen. Elke 
groep beschikt over een eigen verblijfgedeelte 
waar de privacy gegarandeerd is. Naast een ge-
zellige huis-kamer met bar heeft u de beschik-
king over voornamelijk 2 en 3 persoonskamers 
met toilet en douche. De accommodatie is 
aangepast voor rolstoelers en de slaapkamers 
kunnen op verzoek voorzien worden van hoog/
laag bedden.

De nieuwe accommodatie, het Dorpsplein, 
beschikt over 9 studio’s en een heus overdekt 
dorpsplein met natuurlijk de echte Brabantse 
herberg. De toegankelijkheid is optimaal, alles 
gelijkvloers, en de sfeer moet u zelf maar een 
keer komen proeven. De vergadervoorzienin-
gen zijn van goede kwaliteit.

Recreatieve mogelijkheden 

Binnen beschikt u over onder meer een stereo-
installatie, bar, televisie, video, en openhaardka-
chel. Buiten zijn er spelvoorzieningen voor jong 
en oud, ruime terrassen, een zonneweide en 
een kleine kinderboerderij. Binnen tien minuten 
bent u in Safaripark Beekse Bergen, maar ook 
naar de Efteling is het slechts twintig minuten 
rijden. Een andere aanrader is landgoed De 
Utrecht, een groot natuur-gebied van 2.500 
hectare, vlakbij De Nieuwe Erf. Verder kunt u in 
de omgeving fiets-, wandel- en huifkartochten 
maken.

De Nieuwe Erf

Westerwijk 6 
5087 KG Diessen (NB)

tel: 0486 - 47 77 51
email: nieuweerf@stergroep.nl
www.stergroep.nl/nieuweerf

De Nieuwe Klasse
g r o e p s a c c o m m o d a t i e s

De Nieuwe Erf - Diessen, NOORD-BRABANT

‘Privacy gegarandeerd’

‘Een heus overdekt 
dorpsplein met een 
echte Brabantse Herberg’
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Voorzieningen 

Groepsaccommodatie De Vilt beschikt over 
8 slaap-kamers (4 en 6 personen) met ieder 
zijn eigen thema en is voorzien van douche, 
wastafel en toilet. Eén van de slaapkamers 
heeft aangepast sanitair en eventueel 2 hoog- 
laagbedden. 

De accommodatie heeft een sfeervolle zit- en 
eethoek welke is voorzien van gashaard, smart 
tv en andere gemakken. De professionele keu-
ken is volledig ingericht en maakt het koken 
ouderwets gezellig, maar ook een combinatie 
met maaltijdverzorging is mogelijk. 

Voor de zakelijke groepen bieden wij diverse 
arran-gementen aan om in een ontspannen, 
gemoedelijke en ongedwongen sfeer te ver-
gaderen of een cursus te geven. Hiervoor zijn 
alle faciliteiten zoals gratis WiFi, beamer e.d. 
aanwezig. 

De Vilt - Beugen, NOORD-BRABANT

‘Beleef de Brabantse 
gastvrijheid!’

Recreatieve mogelijkheden 

Op locatie kan iedereen zich uitstekend ver-
maken op het groot omheinde speelveld, de 
speeltoestellen of het overdekt terras waar 
gelegenheid is voor een barbecue en een 
vuurkorf. Verder is er een dierenweide met op 
aanvraag ezeltjes, alpaca’s, pony’s, hangbuik-
zwijntjes en kippen. 

U bevindt zich in een natuurlijke rustieke 
omgeving waar u in ieder seizoen aangenaam 
kunt recreëren in een gezellige, huiselijke 
sfeer. Al fietsend en wandelend geniet u van 
het oudste landschap van Nederland: de lande-
lijke sfeer nodigt u daarvoor uit.

De accommodatie ligt in het gezellige Brabantse dorpje Beugen, op korte 

afstand van de Duitse grens en de provincies Limburg en Gelderland. 

In deze sfeervolle en landelijk gelegen accommodatie vind u rust, privacy 

en comfort met natuurgebied De Vilt aan de achterdeur. 

Genieten in Nederlands’ 

oudste landschap

Groepsaccommodatie De Vilt

Laag Werveld 9 
5835 CP Beugen (NB)

tel: 0486 - 47 77 52
e-mail: devilt@stergroep.nl

www.stergroep.nl/devilt

•  Rust, privacy en comfort

•  Natuurgebied in de achtertuin

•  Vermaak voor jong en oud

•  Max. 40 personen Eropuit met uw familie, 
vriendengroep, senioren of 
zorggroep, iedereen kan bij ons 
sfeervol en zorgeloos genieten…
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’t Volderke groepsaccommodaties ligt in het groene hart van Brabant, op de grens van Dongen 

en Kaatsheuvel. De luxe groepsaccommodaties, de veelheid aan recreatieve mogelijkheden op 

eigen terrein en in de nabije omgeving (waaronder de Efteling op vijf kilometer) staan garant 

voor een geslaagd verblijf voor jong en oud waarbij privacy is gewaarborgd. 

‘t Volderke dat is 

echt genieten!

• Genieten

• Landelijk

• Luxe

• Max. 80 personen

Voorzieningen 

´t Volderke beschikt over 3 luxe 5 sterren 
groeps-accommodaties, De Landerij, De Lei-
linde en De Schouw. De huizen zijn ieder apart 
gelegen met een eigen terras en speelveld. 
U beschikt over een sfeervolle recreatie ruimte 
met knusse zithoek, plasma-televisie, DVD-
speler, CD-speler, beamer/scherm en draad-
loos internet. Ook ontbreekt een compleet 
ingerichte keuken niet. Alle slaapkamers zijn 
voorzien van douche/toilet op de kamer. De 
accommodaties zijn gelijkvloers, drempelvrij 
en ingericht voor gasten met een beperking. 

Geen zin om zelf te koken? Dan verzorgen wij 
graag uw maaltijden. Zelf creatief bezig zijn, 
dan is een kookworkshop in de kookstudio iets 
voor u.

Recreatieve mogelijkheden 

`t Volderke is een locatie met de nadruk op 
recreatie. Zowel op eigen terrein als in de 
buurt is er voor ieder wat wils. U kunt zich 
vermaken op het sport- en spelveld bij uw 
accommodatie. Verder is er een speelbos en 
recreatietuin met jeu de boules, beugel- en 
golfbiljart banen. 

In de omgeving vindt u familie- en golfpark 
de Efteling, Zwembad De Vennen, recrea-
tieplas het Blauwe Meer,  nationaal park De 
Loonse en Drunense duinen, De Biesbosch en 
Safaripark De Beekse Bergen. Liever een stad, 
Tilburg, Breda en ’s-Hertogenbosch liggen 
in nabije omgeving. Ook voor musea heeft u 
voldoende keuze.

Groepsaccommodatie ‘t Volderke

Johan en Nicole van Leijsen
Voldersweg 2 

5106 RK Dongen (NB)
tel: 0486 - 47 77 53

e-mail: volderke@stergroep.nl
www.stergroep.nl/volderke

groepsaccommodaties

’t Volderke

‘t Volderke - Dongen, NOORD-BRABANT

‘Voldoende keuze om 
erop uit te trekken!’

‘Met de nadruk 
          op recreatie’
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BeukenHaeghe is prachtig gelegen tussen Moergestel en Oirschot aan de rand van de  

Oisterwijkse bossen en vennen. De sfeervolle en charmante groeps- en feestaccommodatie  

representeert Brabant op zijn best! De accommodatie biedt een luxe onderdak voor groepen 

van 10 tot 50 personen.

Echt Brabant!

•  Landelijke luxe

• Weids uitzicht

• Max. 50 personen

•   Vlakbij Oisterwijkse bossen 

en vennen

Voorzieningen 

Op BeukenHaeghe zijn een tweetal vrijstaande 
accommodaties met ieder een eigen tuin en 
terras, de privacy is gegarandeerd. Beuken-
Haeghe beschikt over 8 luxe studio’s met vide 
en ruime badkamer. De zit- en eetkamer met 
aansluitend een serre en veranda, heeft een 
gezellige huisbar en open haard. De keuken is 
van alle gemakken voorzien.

De stal is een accommodatie voor 10 personen 
en beschikt op de eerste verdieping over een 
viertal slaapkamers, twee badkamers en een 
prachtige zit- woonkamer met openkeuken op 
de begane grond.

Recreatieve mogelijkheden 

De heerlijke en ontspannen sfeer op Beuken-
Haeghe maakt het bijna zonde om er op uit 
te trekken. Maar als je dan toch gaat dan is er 
werkelijk van alles te beleven in de Moerge-
stel, Oisterwijk en Oirschot. Van een gezellig 
terras tot een rondwandeling door de uitge-
strekte natuurgebieden. 

• Trappistenklooster (5 km), 
• De Beekse Bergen (12 km) 
• De Efteling (23 km)

BeukenHaeghe - Moergestel, NOORD-BRABANT

BeukenHaeghe

Oirschotseweg 73
5066 CH Moergestel
tel: 0486 - 47 77 33

e-mail: beukenhaeghe@stergroep.nl 
www.stergroep.nl/beukenhaeghe

groepsaccommodaties 
De Nieuwe Klasse 

Beukenhaeghe 
Moergestel

Het ligt allemaal in de buurt!
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De Berckt, eeuwenoud kasteel en herbouwd in 1838. Vlak bij 

de Maas, op een landgoed van meer dan 30 hectare. Omsloten 

door grachten en muren in het kasteelpark. In het kasteel vindt u 

gezellige cafés en flexibel en vriendelijk personeel. Schep uw eigen 

wereld binnen de muren en de grachten van Kasteel de Berckt.

Proef de tijden 

van weleer...

Voorzieningen

Uw groep verblijft in een eigen zitruimte, café 
en/of vergaderzaal met audio, beamer en 
draadloos internet. Plug uw eigen I-phone in 
de versterker. Conferentie, festival, vergade-
ring, (familie)feest!

140 kamers, 16 zalen, 9 café’s en het restau-
rant op het landgoed bieden grote flexibiliteit. 
Aanvullend zijn er kampeervoorzieningen voor 
uw groep. Er zijn speelweides, sportvelden en 
een prachtige 9-holes golfbaan. Landgoed de 
Berckt kan onderdak bieden aan zeer grote 
groepen, als u wilt tot meer dan 400 personen. 
Dat is exclusief de eigen kampeerplaatsen en 
de chalets op een naastgelegen camping. 

En let op de prijsstelling: Landgoed de Berckt 
brengt een modern evenementencentrum 
binnen het bereik van iedere organisatie.

(Recreatieve) mogelijkheden

Schep uw eigen wereld op Landgoed de 
Berckt!  Groot, internationaal en gevarieerd! 
Vaak ook spiritueel. En met een sfeer van 
saamhorigheid. 

Het organiseren van een groot meerdaags 
evenement was nog nooit zo gemakkelijk. 
Door de grote ervaring is uw eigen draaiboek 
snel en eenvoudig samen te stellen. U heeft nu 
de kans om op Landgoed de Berckt een unieke 
beleving te organiseren. Ons team staat pal 
achter u!

Landgoed de Berckt - Baarlo,  LIMBURG

Landgoed de Berckt

De Berckt 1
5991 PD Baarlo (L)
tel: 0486 - 47 77 54

e-mail: berckt@stergroep.nl
www.stergroep.nl/berckt

• Landgoed aan de Maas

• Evenementenlocatie

• Authentieke sfeer

• Max. 1000 personen

‘Een kasteel met 

grote flexibiliteit’

‘Hier is ruimte voor 
wel 1000 personen’

‘Schep uw eigen wereld’

De Nieuwe Klasse
g r o e p s a c c o m m o d a t i e s

56 57



Vakantie Meerlo - Meerlo,  LIMBURG

In Noord-Limburg, in het rustige Meerlo, staat het oude herenhuis met schuur van Vakantie Meerlo. 

Vakantie Meerlo ligt aan de Groote Molenbeek die stroomt door het Molenbeekdal, het uitstroom-

gebied van de rivier de Maas. Het groepshotel leent zich bij uitstek voor een familie- of vrienden 

weekend. Het is ook een uitstekende locatie voor een training of cursus van een kleine groep.

Natuur, luxe en 

gezelligheid op één plek

•  Service op maat!

• Logies, ontbijt en halfpension

• Vergaderen & Feesten

• Max. 37 personen

Recreatieve mogelijkheden 

Er is een breed scala van activiteiten mogelijk 
in de omgeving. Van wandelen in het natuur-
gebied De Oude Maasarm of in Nationaal Park 
de Maasduinen, tot vissen met de hele familie 
in de nabij gelegen forellenvijver. Bij de ac-
commodatie heeft u ook genoeg ruimte voor 
groepsactiviteiten of een heerlijke barbecue. 
Wilt u graag hulp bij het zoeken van bij u pas-
sende activiteiten zowel in de accommodatie 
als daarbuiten, dan staan wij graag vrijblijvend 
voor u klaar. 

‘Na een dag vol activiteiten 
lekker in de sauna’

‘Samen genieten van 
de prachtige ambiance 
rondom ’t Kasteelke 
uit het jaar 1326’

Vakantie Meerlo

Hoofdstraat 13
5864 BC Meerlo (L)
Tel: 0486 - 47 77 55

e-mail: vakantiemeerlo@stergroep.nl
www.stergroep.nl/vakantiemeerlo

Voorzieningen 

In de eeuwenoude panden bevinden zich sa-
men elf slaapkamers met eigen sanitair. Deze 
hotelkamers, met nostalgische uitstraling, zijn 
van alle gemakken voorzien. De sporen van vo-
rige bewoners zijn zorgvuldig geconserveerd 
en terug te vinden in de oude bouwstijlen 
zoals het sierpleisterwerk en de oude schoor-
stenen. In de accommodatie is een sauna 
aanwezig waarin u na een dag vol activiteiten 
lekker kunt ontspannen. 

De 3 accommodaties, te weten Het Herenhuis 
(8p), De Schuur (22 p) en 300 mtr verderop 
’t Kasteelke (7p), zijn te combineren tot 37 per-
sonen. Is er iemand met een beperking binnen 
uw gezelschap? Dan is daarvoor een volledig 
aangepaste accommodatie aanwezig. 
Tevens is er in De Schuur een traplift aanwezig.

Er zijn gezellige ruimtes voor groepsactivitei-
ten, spellen en quizzen. U kunt deze ruimtes 
ook gebruiken voor dagprogramma’s zoals 
trainingen, personeelsuitjes of vergaderingen 
(rolstoelvriendelijk). Vraag bij ons naar de 
mogelijkheden. 
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Vanaf onze duintop heeft u kilometers ver uitzicht over Europa’s 

breedste duinen. Onze boomgaard ligt precies op de overgang van 

deze duinen en de bossen van ’t Slot Haamstede. Wandelend vanuit 

uw accommodatie kunt u heerlijk genieten van de rust en natuur in 

dit ongerepte duingebied.

Schitterend gelegen

aan de duinen...

Voorzieningen 

De vijf verschillende accommodaties hebben 
allen een ruime, vrije en beschutte ligging in 
het groen en bieden plaats aan gezelschappen 
van 12, 16, 18, 34 en 36 personen. Door de 
verspreide ligging kunt u met uw groep 
genieten van uw privacy. 

Tevens heeft ieder huis een ruim speelveld 
waar u heerlijk met uw eigen groep kunt 
spelen en sporten. Een tafeltennistafel, 
schommel, sjoelbak, tafelvoetbal en hockey-
sticks met doelen zijn bij ieder huis aanwezig. 

Vanzelfsprekend heeft ieder huis een ruim, 
zonnig terras met tuinmeubilair. Onze huizen 
zijn ingericht met een complete keuken voor 
zelfverzorging. Ook een combinatie met maal-
tijdverzorging is mogelijk. 

Recreatieve mogelijkheden 

Vanuit uw accommodatie loopt u de prachtige 
uitgestrekte Zeepeduinen in een natuurgebied 
waar uitgebreid gewandeld kan worden. Of 
wilt u meer actie? Een bezoek aan Deltapark 
Neeltje Jans, klimbos, blokarten, kitesurfen, 
mountainbiken, alles is mogelijk in de directe 
omgeving. 

De Kop van Schouwen is omringd door een 
prachtig, breed, eindeloos zandstrand.
Met het wandel- en fiets-knooppuntennetwerk 
komt u automatisch langs dijk, duin, strand en 
alle mooie plekjes op ons eiland. Fietsen zijn 
bij ons te huur.

In de Boogerd - Burgh-Haamstede, ZEELAND

In de Boogerd Recreatie

Vertonsweg 2
4328 GL Burgh-Haamstede (Z)

tel: 0486 - 47 77 56
e-mail: indeboogerd@stergroep.nl

www.stergroep.nl/indeboogerd

• Vrije ligging

• Ruim privé speelveld

• Aan de duinen

• Max. 36 personen

‘Een wandeling na het eten? 
De duinen liggen achter uw 
accommodatie!’

‘Genoeg ruimte om lekker 
te spelen!’
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Voorzieningen

Voorzieningen

Betekenis symbolen

Zelfverzorging 
(soms) mogelijk

Eigen sportveld(en) aanwezig

Afstand tot openbaar vervoer in km

Afstand tot bos in km

Afstand tot zwembad / zee in km

Huisdieren toegestaan

Totaal aantal slaapplaatsen

Aantal slaapkamers/
slaapvertrekken

Meerdere groepen 
gelijk�jdig mogelijk

Aantal douches

Aantal wastafels

Aantal toile�en

Voorzieningen voor 
conferen�es/vergaderingen

ACCOMMODATIE:

Beukenhof

Beukenhof exclusief 300 102 J 70 104 80 J N J 0,5 1 2 N

Kapel 180 70 J 50 62 50 J N J 0,5 1 2 N

Feestzaal 120 50 J 40 50 40 J N J 0,5 1 2 N

Beukenhof is onder te verdelen in 10 appartementen vanaf 12 personen  

Landgoed de Berckt

Landgoed de Berckt exclusief 400 100 J 87 100 87 J I.O J 0,3 0,3 0,3 I.O

Kasteel de Berkt exclusief 250 68 J 55 68 55 J I.O J 0,3 0,3 0,3 I.O

Kasteelboerderij exclusief 150 32 J 32 32 32 J I.O J 0,3 0,3 0,3 I.O

Landgoed de Berckt is onder te verdelen in 10 appartementen vanaf 12 personen 

BeukenHaeghe

BeukenHaeghe 40 8 N 8 8 11 J J J 0,5 1 5 I.O

Achterhuis 10 4 N 2 4 4 J J J 0,5 1 5 I.O

Landgoed de Biestheuvel

De Hooiberg 36 12 N 14 14 17 J J J 3 0 3 J

De Schaapskooi 43 13 N 14 14 17 J J J 3 0 3 J

De Schuurherd 24 8 N 8 10 10 J J J 3 0 3 J

De Hoeve 24 8 N 8 10 10 J J J 3 0 3 J

Het Achterhuis 24 8 N 8 8 10 J J J 3 0 3 J

Het Voorhuis 24 8 N 8 8 10 J J J 3 0 3 J

Het Bakhuis 15 8 N 8 8 8 J J J 3 0 3 J

Het Koetshuis 15 8 N 8 8 8 J J J 3 0 3 J

De Boerschop 34 15 J 5 15 11 J N J 3 0,1 1 I.O

De Boerschop is onder te verdelen in Boerderij IJssel/Vecht, max. 24 en Boerderij Regge, max. 10 personen.

De Bongerd 32 12 N 13 14 15 J J J 1 0,5 3 J

In de Boogerd

Huis de Bron 8+4 5+2 N 2+1 4+1 2+1 I.O J J 1 0,5 3 I.O

Huis Zonneduin 16 8 N 3 9 2 I.O J J 1 0,5 3 I.O

Huis Groenoord 18 9 N 3 9 4 I.O J J 1 0,5 3 I.O

Hoeve Zonzijde 34 15 N 5 15 8 I.O J J 1 0,5 3 I.O

Hoeve de Haayman 36 16 N 14 16 16 I.O J J 1 0,5 3 I.O

‘t Borghuis

De Vuursteen 43 14 N 5 13 8 J J 0 0,5 0 2,5 N

De Sterre 43 16 N 16 20 20 J J 0 0,5 0 2,5 N

Familieboerderij 14 6 N 3 5 2 J J 0 0,5 0 2,5 N

Regenboog 16 8 N 2 6 4 J J 0 0,5 0 2,5 N

De Bron 8 4 N 1 3 2 J J 0 0,5 0 2,5 N

De Buitenhorst

De Bonte Koe 26 9 N 8 8 10 J J J 4 0 8 N

De Ontginning 24 9 N 7 7 9 J J J 4 0 8 N

De Bosrand 17 7 N 7 7 9 J J J 4 0 8 N

De Bonte Koe Plus 50 18 N 15 15 19 J J J 4 0 8 N

De Ontginning Plus 41 16 N 14 15 18 J J J 4 0 8 N

De Buitenhorst 67 25 N 22 22 28 J J J 4 0 8 N

De Eikenhorst 30 10 N 6 9 6 N J N 1,5 0 0,2 J

De Heidebloem

Heideheuvel 30 8 N 6 12 5 N J J 3 1 0 N

Heidehof 24 12 N 12 12 18 J J J 3 1 0 N

ACCOMMODATIE:

‘t Keampke

De Linde 20 8 N 8 8 9 N J J 0,5 0,3 5 N

De Linde PLUS 32 13 N 13 13 9 J J J 0,5 0,3 5 N

De Beuk 24 10 N 8 11 8 N J J 0,5 0,3 5 N

De Eik 20 8 N 8 8 9 N J J 0,5 0,3 5 N

De Meidoorn 12 5 N 5 5 6 N J J 0,5 0,3 5 N

Keampke Buiten 16 6 N 6 6 7 J J N 0,5 0,3 5 N

De Maathoeve 40 15 N 16 15 17 2 J J 2 0,9 2 N

Marinushoeve 38 13 N 15 17 17 J J N 1 0 0 N

Vakantie Meerlo

Het Herenhuis 8 4 N 3 3 3 I.O. J N 0 0,3 8 I.O.

De Schuur 24 6 N 6 6 6 I.O. J N 0 0,3 8 I.O.

‘t Kasteelke 7 4 N 2 2 2 I.O. J N 0 0,3 8 I.O.

Vakantie Meerlo 37 14 N 11 11 12 I.O. J N 0 0,3 8 I.O.

Nieuw Allardsoog

Lodge de Fazant 28 14 N 14 14 16 J J J 4 0 4 I.O

Lodge de Das 16 8 N 8 8 8 J J J 4 0 4 I.O

Lodge de Eekhoorn 28 14 N 14 14 16 J I.O J 4 0 4 I.O

Landgoed 74 36 N 36 36 36 J I.O J 4 0 4 I.O

De Nieuwe Erf

De Nieuwe Erf exclusief 200 45 N 45 45 48 J I.O J 1 0,3 2 I.O

Groot genoegen 38 13 J 14 14 14 J I.O J 1 0,3 2 I.O

Klein plezier 27 10 J 11 11 11 J I.O J 1 0,3 2 I.O

Hooizolder 25 6 J 6 6 8 J I.O J 1 0,3 2 I.O

Het voorhuis 20 4 J 4 4 5 J I.O J 1 0,3 2 I.O

Dorpsplein 54 9 N 10 10 14 J I.O. J 1 0,3 2 I.O

Villa Schoolthoff 46 20 N 23 27 26 J J J 3 0 3 N

De Strandhoeve

NieuwLand 22 6 J 6 6 7 J J J 1 7 2 I.O

OudLand 34 9 J 9 9 10 J J J 1 7 2 I.O

SuyderZee 56 15 N 15 15 17 J J J 1 7 2 I.O

De Tienhoeve 45 16 N 16 16 21 J J J 3,5 0,01 0 N

De Turfhoeke 20 8 N 8 10 10 J J N 2 7 4 N

De Vilt 40 8 N 8 8 11 J J J 6 1 5 N

‘t Volderke

De Landerij 40 9 N 10 10 15 N J J 3 0 5 I.O

De Schouw 16 6 N 5 5 6 N J J 3 0 5 I.O

De Leilinde 26 9 N 9 9 15 N J J 3 0 5 I.O

De Wolfskuil 

De Jorishoeve 28 14 J 10 14 13 J J J 0,5 0 2 N

Joris 12 6 N 5 7 6 J J J 0,5 0 2 N

De Hoeve 16 8 N 5 7 7 J J J 0,5 0 2 N

De Zwerfsteen

Europahuis 38 11 N 11 22 11 J J J 0,8 0 1,5 I.O

Beneluxhuis 40 13 N 11 22 12 J J J 0,8 0 1,5 I.O
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Prijslijst zelfverzorgende en verzorgde arrangementen

Prijslijst | Zelfverzorgend en verzorgde arrangementen

aam 
su accommodatie

elf er orging per accommodatie min ma  pers Verzorgd Sterarrangement per pers.

Weekend Midweek Week
in a

personen Weekend Midweek
in a

personen

Beukenhof op aanvraag op aanvraag op aanvraag 300 109,- 195,- 12-400

Landgoed de Berckt op aanvraag op aanvraag op aanvraag 400 109,- 195,- 20-1000

BeukenHaeghe

BeukenHaeghe 1745,-/2696,- 1645,-/2595,- 3045,-/4895,- 16-40 129,50/225,- 225,-/398,50 16-40

Achterhuis 895,- 895,- 1525,- 10

Landgoed de Biestheuvel

Het Koetshuis 1225,-/918,75 1225,-/918,75 2350,-/1762,50 10-15 130,-/115,- 197,-/169,- 12

Het Bakhuis 1225,-/918,75 1225,-/918,75 2350,-/1762,50 10-15 130,-/115,- 197,-/169,- 12

Het Voorhuis 1625,-/1218,75 1625,-/1218,75 3200,-/2400,- 16-24 110,-/99,- 176,-/151,- 20

Het Achterhuis 1625,-/1218,75 1625,-/1218,75 3200,-/2400,- 16-24 110,-/99,- 176,-/151,- 20

De Schuurherd 1850,-/1387,50 1850,-/1387,50 3600,-/2700,- 16-24 144,-/120,- 210,-/180,- 16

De Hoeve 1850,-/1387,50 1850,-/1387,50 3600,-/2700,- 16-24 144,-/120,- 210,-/180,- 16

De Hooiberg 2275,-/1706,25 1650,-/1237,50 3840,-/2880,- 24-36 105,-/90,- 150,-/130,- 30

De Schaapskooi 2640,-/1980,- 1730,-/1297,50 4290,-/3217,50 36-43 102,-/87,- 143,-/123,- 36

De Boerschop 100,-/150,- 190,-/260,- 6-34

De Bongerd 1795,-/ 2195,- 1995,-/2395,- 2395,-/2995,- 32 125,- 215,- 20-32

In de Boogerd

Huis De Bron 435,-/745,- 395,-/605,- 695,-/1175,- 12 135,- 199,- 10-12

Huis Zonneduin 810,-/1220,- 670,-/1095,- 1195,-/1895,- 16 135,- 199,- 16-16

Huis Groenoord 910,-/1320,- 770,-/1195,- 1295,-/2095,- 18 135,- 199,- 16-18

Hoeve Zonzijde 1195,-/1895,- 995,-/1595,- 1595,-/2895,- 34 135,- 199,- 26-34

Hoeve de Haayman 1595,-/2495,- 1295,-/2195,- 2295,-/3595,- 36 135,- 199,- 28-36

‘t Borghuis

De Vuursteen 1850,-/2670,- 1650,-/2750,- 3500,-/4775,- 25-43 op aanvraag op aanvraag 25-43

De Sterre 1950,-/3270,- 1900,-/4040,- 3300,-/6920,- 20-43 op aanvraag op aanvraag 20-43

Familieboerderij 995,-/1225,- 995,-/1095,- 1575,-/1795,- 14 op aanvraag op aanvraag 14

Regenboog 650,-,/1140,- 690,-/1310,- 840,-/1660,- 2-16 op aanvraag op aanvraag 2-16

De Bron 325,-/570,- 345,-/655,- 420,-/840,- 2-8 op aanvraag op aanvraag 2-8

De Buitenhorst

De Ontginning 1390,-/1620,- 1305,-/1530,- 24 125,-/140,- 205,-/225,- 18-24

De Bosrand 1135,-/1290,- 1075,-/1250,- 17 125,-/140,- 205,-/225,- 14-17

De Bonte Koe 1480,-/1720,- 1405,-/1630,- 26 125,-/140,- 205,-/225,- 18-24

De Bonte Koe Plus 2620,-/3090,- 2460,-/2910,- 50 125,-/140,- 205,-/225,- 36-50

De Ontginng plus 2375,-/2760,- 2575,-/2630,- 41 125,-/140,- 205,-/225,- 32-41

De Buitenhorst 3780,-/4405,- 3560,-/4185,- 67 125,-/140,- 205,-/225,- 50-67

De Eikenhorst 1525,-/ 2075,- 1175,-/1650,- 1775,-/2675,- 20

De Heidebloem

Heideheuvel 1200,-/1400,- 900,-/1200,- 1600,-/2100,- 30 120,- 190,- 24-30

Heidehof 1500,-/1700,- 1300,-/1550,- 2000,-/2500,- 24 120,- 190,- 22-24

‘t Keampke

De Linde 1395,-/1895,- 1250,-/1950,- 1995,-/2990,- 20 112,-/164,- 199,-/229,- 15-20

De Linde PLUS 2150,-/2895,- 1895,-/2950,- 3095,-/4510,- 32 112,-/164,- 199,-/229,- 24-32

De Beuk 1395,-/1875,- 1250,-/1950,- 1995,-/2990,- 24 112,-/164,- 199,-/229,- 15-24

De Eik 1395,-/1875,- 1250,-/1950,- 1995,-/2990,- 20 112,-/164,- 199,-/229,- 15-20

De Meidoorn 850,-/1095,- 750,-/1095,- 1195,-/1715,- 12 112,-/177,- 199,-/239,- 8-12

Keampke Buiten 1195,-/1550,- 995,-/1595,- 1595,-/2490,- 16 112,-/190,- 199,-/239,- 10-16

aam 
su accommodatie

elf er orging per accommodatie min ma  pers Verzorgd Sterarrangement per pers.

Weekend Midweek Week
in a

personen Weekend Midweek
in a  

personen

De Maathoeve 1995,-/2450,- 1900,-/2000,- 3300,-/3700,- 20-40 155,-/165,- 150,-/165,- 20-40

Marinushoeve 1850,-/2050,- 1600,-/2100,- op aanvraag 38 op aanvraag op aanvraag 38

Vakantie Meerlo

De Schuur 1922,- 2220,- 3437,- 22 143,- 229,- 22

Het Herenhuis 768,- 877,- 1336,- 8 151,- 238,- 8

‘t Kasteelke 678,- 708,- 1193,- 7 156,- 235,- 7

Vakantie Meerlo op aanvraag op aanvraag op aanvraag 37 op aanvraag op aanvraag 37

Nieuw Allardsoog

Lodge de Das 695,-/1247,- op aanvraag op aanvraag 16 v.a.107,-/115,- op aanvraag 10/14

Lodge de Fazant 1150,-/1950,- op aanvraag op aanvraag 28 v.a.107,-/115,- op aanvraag 20/28

Lodge de Eekhoorn 1150,-/1950,- op aanvraag op aanvraag 28 v.a.107,-/115,- op aanvraag 20/28

Landgoed op aanvraag op aanvraag op aanvraag 74+ op aanvraag op aanvraag 74+

De Nieuwe Erf

Groot Genoegen 1560,-/2280,- 1950,-/2850,- 2990,-/3750,- 38 109,- 195,- 30-38

Klein Plezier 109,- 195,- 25-31

De Hooizolder 109,- 195,- 18-25

Voorhuis 840,-/1440,- 1050,-/1800,- 1635,-/2500,- 20 109,- 195,- 12-20

Dorpsplein 109,- 195,- 54-200

Villa Schoolthoff 2500,-/3400,- 2700,-/3000,- 3600,-/4500,- 46 113,-/296,- 241,-/393,- 15-46

De Strandhoeve

Nieuwland 1100,-/1650,- 900,-/1300,- 1750,-/2600,- 22 122,-/154,- 199,-/224,- 15-22

Oudland 1300,-/1850,- 1050,-/1500,- 2050,-/2900,- 34 124,-/151,- 199,-/224,- 18-34

Suyderzee 2150,-/3150,- 1750,-/2500,- 3400,-/4950,- 56 124,-/151,- 199,-/224,- 30-56

De Tienhoeve 2300,-/3000,- 2780,- 4880,- 45 120,- 190,- 10-45

De Turfhoeke 1600,-/2000,- 2100,-/2300,- 2400,-/2600,- 20 op aanvraag op aanvraag op aanvraag

De Vilt 1735,- 1485,- 2350,- 25-40 op aanvraag op aanvraag 24-40

‘t Volderke

De Schouw 862,50/1150,- 787,50/1050,- 1125,-/1400,- 16 120,-/132,50 190,-/220,- 12-16

De Leilinde 1237,50/1650,- 1125,-/1500,- 1500,-/2100,- 26 105,-/125,- 185,-/205,- 20-26

De Landerij 1612,50/2150,- 1462,50/1950,- 1612,50/2950,- 40 100,-/117,50 175,-/192,50 27-40

De Wolfskuil

De Jorishoeve 1680,-/2100,- 1680,-/2000,- 2450,-/2940,- 24-30 op aanvraag op aanvraag op aanvraag

Joris 810,-/1045,- 825,-/995,- 1200,-/1425,- 10-12

De Hoeve 1080,-/1395,- 1045,-/1275,- 1455,-/1875,- 14-16

De Zwerfsteen

Beneluxhuis 900,-/1995,- 995,-/1900,- op aanvraag 10-40 100,-/135,- 200,- 20-40

Europahuis 900,-/1995,- 995,-/1900,- op aanvraag 10-38 100,-/135,- 200,- 20-38

Alle accommodaties 

hebben ook eigen 

prijslijsten, vaak ook 

met eigen

arrangementen.

Vraag ernaar bij 

de locatie van 

uw keuze!

I Ster Weekendarrangement (prijs per persoon)

Dit arrangement van vrijdag 19.00 uur tot 

zondag 17.00 uur is inclusief:

•    2 overnachtingen, de bedden zijn voorzien 

van dekens/dekbedden;

• het lakenpakket/sloop/dekbedovertrek 

ligt gratis gereed

•   zaterdag: ontbijt(buffet) en 3-gangen dagmenu

• zondag: brunch

•  thee/koffie voorzieningen gedurende uw verblijf

• energiekosten en eindschoonmaak

II Ster Midweekarrangement (prijs per persoon)

Dit arrangement van maandag 13.00 uur tot vrijdag 

13.00 uur is inclusief:

• 4 overnachtingen, de bedden zijn voorzien van 

dekens/dekbedden;

• het lakenpakket/sloop/dekbedovertrek ligt gratis 

gereed

•  maandag: dagmenu

• dinsdag t/m donderdag: ontbijt, lunch  

 (pakket) en dagmenu vrijdag: brunch

•  thee/koffie voorzieningen gedurende uw verblijf

•  energiekosten en eindschoonmaak

Alleen de plaatselijke toeristenbelasting zal worden doorberekend, evenals eventueel bar/drank/ijs/snoep verbruik. 
Dit arrangement is het gehele jaar geldig.64 65



SterGroep

arrangementen

zakelijk

In deze SterGroep Special is inbegrepen:
• 1 overnachting, de bedden zijn voorzien van dekens/dekbedden; 

het lakenpakket/sloop/dekbedovertrek en handdoeken liggen gratis 
gereed.

•  2 x lunch, 1 x ontbijt, 1 x diner, 2 x koffie met iets lekkers.
• zaalhuur, inclusief alle faciliteiten.
•  thee/koffie voorzieningen gedurende uw verblijf.
•  gratis wifi-gebruik in alle accommodaties.
• toeristenbelasting, energiekosten, eindschoonmaak en incl. BTW.

Alleen eventueel bar/drank/ijs/snoep verbruik wordt nog doorberekend. 

Alle accommodaties hebben 

ook eigen prijslijsten, 

bovendien vaak met andere 

arrangementen. Vraag er naar 

bij de locatie van uw keuze!

‘Prachtige locaties, 
en wat een service!’

SterGroep zakelijk

2 dagen zakelijk weg

SterGroep Special

Aankomst dag 1:  vanaf 10.00 uur 
Vertrek dag 2:  tot max. 15.00 uur 

Dit arrangement is het gehele jaar op doordeweekse dagen geldig. 
Vermelde prijzen gelden gedurende 2018/2019 voor een groepsgrootte 
vallend binnen het aangegeven min./max. aantal personen.

aam su accommodatie Prijs per persoon in ma  personen

Beukenhof 110,- 10 / 300

Landgoed de Berckt 110,- 10 / 400

BeukenHaeghe 129,50/225,- 16 / 40

Landgoed de Biestheuvel 124,- 12 / 150

De Boerschop 106,- 6 / 35

De Bongerd 145,- / 170,- 8 / 32

In de Boogerd 149,- / 199,- 8 / 36

‘t Borghuis 130,- / 175,- 8 / 43

De Buitenhorst 157,50 / 187,50 9 / 50

De Heidebloem 128,50 / 147,50 14 / 24

‘t Keampke 170,- / 190,- 6 / 20

De Maathoeve 160,- 10 / 40

Marinushoeve 175,- 10 / 38

Vakantie Meerlo 150,- / 170,- 4 / 30

Nieuw Allardsoog 187,50 2 / 80

De Nieuwe Erf 110,- 10 / 200

Villa Schoolthoff 156,- / 287,- 10 / 25

De Strandhoeve 145,- / 160,- 6 / 56

De Tienhoeve 109,- 10 / 45

Turfhoeke 175,- 5 / 20

De Vilt 117,50 8 / 20

‘t Volderke 165,- 8 / 36

De Wolfskuil 127,50 / 147,50,- 6 / 28

De Zwerfsteen 115,- / 140,- 10 / 22
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nformatie en emiddeling
Kijk voor de aangesloten accommodaties, de actuele bezettingen, 

het laatste nieuws, last-minute mogelijkheden of 

diverse arrangementen op onze website.

www.stergroep.nl

Bel voor meer info: 
0900 202 50 94 (lokaal tarief)

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Sterk in 
groepsaccommodaties




