Droom jij van een bruisend Bernissegebied?
Doe mee en start een initiatief!
Het Bernissegebied is volop in ontwikkeling. Wij werken samen aan een
nog aantrekkelijker groengebied, met ruimte voor recreatie, sport en
natuurbeleving. En wij nodigen jou uit om mee te doen.

Aan de oever van de Bernisse is voor jong en oud wat te beleven, of je nu de
rust zoekt in het groen, of juist wat meer reuring verlangt.
Je maakt een wandeling met de hond, strijkt neer bij de Pannekoekenbakker
als de kinderen zijn uitgespeeld bij het Beverbos, of je neemt een verfrissende
duik bij een van de zwemstranden. Sportvissers hangen de hengel uit bij
forellenvijver De Zalmforel, en sluiten de dag af met een broodje gerookte forel.
De Bernisse beleef je natuurlijk ook vanaf het water, door een rondje aan boord
van fluisterboot Bernisse of met je eigen SUP of bootje.
En er is nog veel meer mogelijk in de Bernisse. In een tijd dat de ruimte van
het groen nog belangrijker is, nodigen wij jou uit om mee te werken aan een
bruisend Bernissegebied. Wij zoeken initiatiefrijke dromers met goede ideeën
voor initiatieven om het Bernissegebied nog leuker te maken. Organiseer jij
graag een wildplukwandeling, een streekmarkt, openlucht theatervoorstelling
of een verhalenavond voor kinderen? Of misschien droom jij wel van iets heel
anders? Neem contact op met Nienke Sluimer via nienke.sluimer@stipo.nl
en bespreek de mogelijkheden. We kijken uiteraard samen wat er mogelijk is
binnen de huidige richtlijnen van het RIVM.
Kans voor nieuwe horeca
Het Bernissegebied is ook op zoek naar ambitieus ondernemerschap. Bij Oud
Hoenderhoek is ruimte ontstaan voor een nieuwe bestemming. De omgeving
vraagt om een onderscheidende horecagelegenheid met bijvoorbeeld ruimte
voor recreatie en cultuur. Kortom, een echte trekker voor Voorne-Putten.
Zie jij die droom wel werkelijkheid worden? Neem dan contact op met
Trudy Leerschoon via t.leerschoon@staatsbosbeheer.nl

