Landgoed De Berenkuil...
biedt natuurlijk avontuurlijk kampeerplezier. Kamperen op
een gevarieerd natuurterrein van 55 ha, met jeneverbes,
bos en heide, waar zelfs de verstilde vennetjes niet ontbreken.
Wij proberen deze groene omgeving zo weinig mogelijk te
ontsieren. Dat is ook de reden dat partytenten, tuinkabouters
(tenzij ze in het wild rondlopen) en coniferen niet zijn
toegestaan. Uiteraard zijn de hoofdwegen verhard, maar er
blijven nog genoeg zandpaadjes over.

Er is terreinverlichting, maar ook weer niet te veel.
Zo kunt u – samen met de natuurlijke bewoners van
De Berenkuil – het vallen van de duisternis en het
krieken van de dag mee beleven.
De Berenkuil is onderdeel van het Nationaal Landschap
Drentsche Aa en ligt aan de rand van Geopark de
Hondsrug. Er worden op en rondom De Berenkuil
excursies georganiseerd.

De camping is autovrij, dus wandelaars, fietsers en miniberen krijgen
de ruimte. Onze 500 kampeerplekken
zijn heel gevarieerd, dus zelf een plek
uit zoeken is de beste kennismaking
met De Berenkuil.
Alle plekken hebben een watertappunt,
waterafvoer en elektra (10 ampère).
De toiletgebouwen zijn voorzien van
vloerverwarming. Het warme water is
gratis.
In alle gebouwen is een aparte kinderhoek met prachtig beschilderde wanden
waarop van alles te ontdekken valt.
De Berenkuil is een ideaal uitgangspunt voor een uitstapje. Op minder
dan 15 km vindt u o.a. Klimpark
Outdoor Grolloo, DX Adventurepark
(grootste waterspeelpark van Nederland),
Pretpark Drouwenerzand, het Boomkroonpad, Herinneringscentrum
Westerbork, zwemparadijs De Bonte
Wever, het Drents Museum en het
Nationaal Hunebed Informatiecentrum.
Assen is een kwartier rijden met de
auto, Emmen (Wildlands) en Groningen
een half uur.

Bommelhoes, Tippedoki en Super de Beer
Terwijl de kinderen in binnenspeeltuin Tippedoki of
buiten in de grote speeltuin spelen, kunt u binnen of
buiten op het terras genieten van een warm of koud
drankje. Ondertussen kunt u uw mail checken (wifi)
of even neuzen bij de leestafel.
Geen zin in koken of lekkere trek?
Tippedoki heeft een kleine kaart voor lunch of tussendoor. In het
Bommelhoes kunt u komen eten, pannenkoeken, pizza, pasta,
patat, maar bv. ook maaltijdsalades, wraps en Berenburger.
Natuurlijk is er ook aan de kids gedacht. We hebben leuke maaltijdboxen of Berenpretpannenkoek met beker drinken en verrassing.
Niets is zo leuk als eten in de buitenlucht. Daarbij kunt u het zo
gemakkelijk maken als u zelf wilt. Zowel het afhaalbuffet als de
(vers)producten van Super de Beer bieden u voldoende mogelijkheden om in een handomdraai wat lekkers op tafel te zetten.

Berenpret…
Elke avond om half zeven is er een
grote volksverhuizing richting het
openluchttheater. Want retteketet om
19.00 uur begint de pret. Zo’n 700
mensen passen erin. En denk nou maar
niet dat dit allemaal kinderen zijn,
nee juist ook papa’s en mama’s en
zelfs opa’s en oma’s willen Berenpret
niet missen. Heb jij papa wel eens al
ronddraaiend met zijn billen zien wiebelen, terwijl hij met een slap handje
zwaait? Nee?
Dan zal het dit jaar zeker gebeuren.

Binnenpret in Tippedoki
Onze prachtige binnenspeeltuin met
gezellige horeca is het hele jaar open.
Lekker spelen als het weer buiten een
beetje tegenzit of gewoon omdat je
zin hebt in klauteren, springen,
schommelen en glijden. De pret
begint meteen al bij de vrolijke
vloer vol hobbels en bobbels.

Geen tijd om je te vervelen
Op De Berenkuil is van alles te beleven. Het Berenvel, dat
in de zomervakantie wekelijks uit komt, vertelt er alles over.
Op de Berenkuilapp kun je altijd precies zien wat er op het
programma staat! Tussen de twee dagelijkse activiteiten –
9.30 uur Miniberentijd en 19.00 uur Berenpret – zijn er
activiteiten voor de diverse leeftijdsgroepen. Deze zijn
altijd gratis en inschrijving is zelden vereist. Twee dingen
zult u in ons programma niet aantreffen: bingo en disco.

Wie is wie
Wij proberen activiteiten te bedenken
die jullie leuk vinden. Soms hebben
activiteiten wel eens rare namen, maar
dat komt gewoon omdat we dan de
themakriebels hebben.
Themaweken zijn bv. Beestenboel,
Wild West, Oosterse Middeleeuwen,
Raar is Leuk en Boven- en Onderwater.
Activiteiten als Berenpret en de gezinsspeurtocht doe je met z’n allen, maar er
zijn natuurlijk ook heel veel activiteiten
alleen voor jouw leeftijdsgroep.
Zo mogen de Miniberen (t/m 5 jaar)
elke ochtend om half tien als eerste in
Tippedoki voor Miniberentijd. Voor
een verhaaltje, maar soms ook even
‘in het vooruit’ spelen.
De andere leeftijdsgroepen zijn de
Kids (6 t/m 8 jaar), de Rascals (9 t/m
12 jaar) en de Devils (13 en 14 jaar).

Miniberenweek
De week voor de zomervakanties (eind
juni - begin juli) hebben we een speciale
week voor Miniberen (t/m 5 jaar).
Miniberen zijn deze week onze eregasten
met een speciaal programma. Natuurlijk
mogen papa, mama, opa of oma ook
meedoen!

Genoeg te beleven ...
Naast de recreatieactiviteiten valt er genoeg te beleven.
Zo kun je op ontdekkingsreis langs de 23 speelplekjes,
bubbelen in het zwembad, de rivierstroom verleggen bij
de Berenburcht, met het vlot de speelvijver oversteken, de
berenpoten volgen van het Natuurontdekkingspad, door
suisbuizen glijden of wegdromen in het hoge pluimgras
in het Berenbos.
Of natuurlijk het hele jaar genieten in binnenspeeltuin
Tippedoki. Er is ook een all-weather basketbal- en
volleybalveld. Voetballen kan op het sportveld bij de
speelvijver en op het pannaveld bij de grote speeltuin.
Verder zijn er tafeltennistafels en kan in de omgeving
volop gefietst (fietsknooppunten) en gewandeld worden.

Iets huren?
Hebt u geen eigen kampeermiddel of
wilt u gewoon eens wat anders, dan
bieden wij verschillende mogelijkheden. Voor de kampeerervaring zijn
er luxe ingerichte tenten.
De podges, blokhutten, Woody’s en
Woody’s Plus kunnen voor flexibele
periodes gehuurd worden.
De Hans- en Grietje huisjes,
Bommellodges en Regenbooglodges
(met douche en afwasmachine)
worden in de zomervakantie per
week verhuurd.

Kijkje nemen?
De receptie is het hele jaar open
(ook in het weekend). U komt langs
of belt wanneer het u goed uit komt.
Bellen kan ook ’s avonds, bijvoorbeeld als de kinderen op bed
liggen, wel zo rustig. Op
onze website, via Facebook en
Instagram kunt u de Berenkuil
actualiteit volgen.

Niks missen?
Download de
Berenkuil App
in uw app store.
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Zwolle

De camping ligt aan de rand van het dorp Grolloo,
12 km ten zuiden van Assen. Neem op de A28 de afslag
Assen Zuid en ga meteen richting Veendam (N33). Neem
de eerste afslag Rolde, richting Grolloo (N376) volgen.
Volg in Grolloo de campingborden. Bushalte op 600 meter.

