Driebergen, 27 november 2013

PERSBERICHT
Beach Resort Makkum is Leukste Vakantiepark van Nederland
Beach Resort Makkum mag zich het Leukste Vakantiepark van Nederland in 2013 noemen.
De prijs werd door bedrijfsgroepvoorzitter Adri van der Weyde van RECRON op 26
november uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de Recreatie Vakbeurs in
Gorinchem. De Vote Company zorgde ervoor dat gasten van RECRON-leden konden
stemmen op hun favoriete accommodatie. Ze konden aangeven wie hun stem verdiende en
welk cijfer ze hun keuze gaven. Beach Resort Makkum had de beste combinatie van heel
veel stemmen en een hoog cijfer. Recreatiecentrum Besthmenerberg kreeg de tweede prijs
en Doe Boerderij en Camping de Steenuil bleek enthousiast over de verdiende derde prijs.
Het was een spannende strijd om de titel. Achttien bedrijven kreeg allen heel hoge cijfers en
veel stemmen. Ze riepen hun gasten op om massaal te stemmen en dat deden ze. Deze
achttien bedrijven gingen met een oorkonde naar huis, omdat ze zichzelf provinciewinnaar
mochten noemen.
Over de winnaar
Adri van der Weyde sprak de volgende lovende woorden over Beach Resort Makkum:
“Beach Resort Makkum wint de eerste prijs als Leukste Vakantiepark van Nederland.
Het is een veelzijdig park met tal van verblijfsmogelijkheden voor een schitterend verblijf aan
het water van het IJsselmeer.
Beach Resort Makkum is er voor een strand-, vis- en surfvakantie, maar ook voor een fietsen wandelvakantie en als je wilt het startpunt voor een elfstedenroute. Het is zeker het begin
van een prachtige vakantie op hoog niveau.”
De provinciewinnaars
Provincie Drenthe
Meeste stemmen: Recreatiepark Westerbergen – Echten
Hoogste cijfer: Bungalowpark Het Hart van Drenthe - Zwiggelte
Provincie Flevoland
Meeste stemmen en hoogste cijfer: Recreatiegebied Erkemederstrand - Zeewolde
Provincie Friesland
Meeste stemmen: Beach Resort Makkum – Makkum
Hoogste cijfer: Recreatiecentrum De Wâldsang - Bakkeveen
Provincie Gelderland
Meeste stemmen: Recreatiepark SAMOZA Recreatiepark - Vierhouten
Hoogste cijfer: Vakantiepark Het Lierderholt – Beekbergen

Provincie Groningen
Meeste stemmen en hoogste cijfer: Parc Emslandermeer - Vlagtwedde
Provincie Limburg
Meeste stemmen: Bungalowpark 't Posterbos - Posterholt
Hoogste cijfer: Landal Landgoed Aerwinkel - Posterholt
Provincie Noord-Brabant
Meeste stemmen en hoogste cijfer: Doe Boerderij en Camping de Steenuil - Oirschot
Provincie Noord-Holland
Meeste stemmen en hoogste cijfer: Recreatiepark De Groote Vliet - Wervershoof
Provincie Overijssel
Meeste stemmen: Recreatiecentrum Besthmenerberg - Ommen
Hoogste cijfer: Kampeerdorp de Zandstuve - Rheeze
Provincie Utrecht
Meeste stemmen en hoogste cijfer: De Tabaksschuur - Elst
Provincie Zeeland
Meeste stemmen: Camping Zonneweelde - Nieuwvliet
Hoogste cijfer: Camping Julianahoeve - Renesse
Provincie Zuid-Holland
Meeste stemmen en hoogste cijfer: Camping De Grevelingen - Nieuwe-Tonge
------------------------------Noot voor de redactie:
RECRON, de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland, streeft naar een optimaal
ondernemersklimaat in de recreatiebranche en behartigt de collectieve en individuele
belangen van de leden. De brancheorganisatie vertegenwoordigt ruim 2.000
recreatiebedrijven. Hieronder vallen kampeerbedrijven, bungalowparken,
groepsaccommodaties, dagrecreatiebedrijven, buitensportbedrijven, zwembaden en sauna’s
en wellness.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Bert Post, Bedrijfsgroepmanager Kampeer- en Bungalowbedrijven, 06 - 41 57 34 85
Bianca Fransen, Communicatiemedewerker, T 0343 – 52 47 00

