
Veluwe Vakantieparken start samenwerking met lokale leverancier Veluwse Schavuyt  
Hoenderloo, vrijdag 5 juni 2015 – Anno 2015 lijkt samenwerking het sleutelwoord binnen het 
midden- en kleinbedrijf. “In de huidige tijd neemt de consument geen genoegen meer met 
een standaard aanbod dat op iedere hoek van de straat te vinden is. Bijna alles draait om 
beleving en ervaring tegen een goede prijs,” aldus Arno Uithol van Veluwe Vakantieparken. 
 
Succes met ‘Natuurlijk Hoenderloo’ 
Dat samenwerking een positieve bijdrage aan een onderneming kan geven is voor Uithol niet 
nieuw. Al enige tijd werken zij onder de noemer ‘Natuurlijk Hoenderloo’ samen met meerdere 
recreatieve bedrijven in Hoenderloo. Samen wisten ze vorig jaar met succes gratis excursies 
schapen drijven te organiseren. Ook dit jaar is er weer een volle evenementenkalender 
samengesteld en reageren gasten erg positief. 
 
“Jaren geleden hadden wij nooit verwacht dat wij een samenwerking zouden zoeken met 
bedrijven uit dezelfde sector en hetzelfde dorp. Maar in 2015 komt de gast niet meer alleen 
naar jouw park omdat er een mooi zwembad is, dat was vroeger. In deze tijd draait het om 
de totale beleving en daarin spelen samenwerkingspartners een belangrijke rol. De eerste 
gezamenlijke stappen zijn gezet en ik hoop dat er nog vele volgen,” vertelt Uithol.  
 
Arrangementen met Veluwse Schavuyt 
“Afgelopen winter was ik samen met mijn vrouw te gast in een gezellig restaurantje in de 
buurt van Apeldoorn. Op de kaart stond het lokale bier Veluwse Schavuyt aangeprezen. Uit 
nieuwsgierigheid heb ik er een besteld en was verrast over de heerlijke smaak. Ik ‘proefde 
én beleefde de Veluwe’. Als vrijetijdsondernemer gingen alle bellen rinkelen en kwamen er 
allerlei leuke ideeën naar boven,” vertelt Uithol. 
 
Uithol: “In de aanloop naar het nieuwe seizoen heb ik contact gezocht met Veluwse 
Schavuyt en mijn ideeën besproken. Enthousiast zijn wij uitgenodigd om een kijkje te komen 
nemen in de brouwerij.” Inmiddels is Uithol een samenwerking gestart met de lokale 
bierbrouwerij. Vakantiegangers kunnen binnenkort voor het eerst een arrangement bij één 
van de parken van Uithol reserveren, waarbij zij een gratis rondleiding door de brouwerij 
krijgen, en ter afsluiting een proeverij in een proeflokaal van de fabriek. 
 
Meer informatie: www.veluwevakantieparken.nl   
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Voor meer informatie:  arno@veluwevakantieparken.nl.  
Telefoon: 055 – 378 17 60 
Arno Uithol, directie Veluwe Vakantieparken  
(Camping De Pampel - Camping ’t Schinkel - Park Heideheuvel) 
 
Afbeeldingen zijn te vinden op: www.pampel.nl/pers  
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