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Miljonair Peter Gillis (58 jaar oud) is enig eigenaar van Oostappen Groep 
Vakantieparken. Hij denkt zelf goed te zijn voor ongeveer 250 miljoen euro. 
Peter is trots op zijn vermelding in de Quote 501. Hij is van slagersknecht 
uitgegroeid tot Vakantieparken Koning. Zo heeft Gillis momenteel 10 groot- 
schalige vakantieparken in Nederland en België in zijn bezit en dat is 
geld waard. Veel geld. Naast de vakantieparken heeft hij een uitgebreide 
portefeuille onroerend goed in Nederland en België en een zeer grote en 
exclusieve verzameling van jukeboxen, slotmachines, Harley-Davidson en 
Indian motoren. ‘Massa is kassa’ is en blijft het motto van Peter Gillis. 

Massa is kassaMassa is kassa
Peter Gillis heeft dit jaar landelijke 
bekendheid gekregen door de reali-
tyserie ‘Familie Gillis: Massa is kas-
sa’ op SBS6. De soap werd zeer goed 
bekeken en stond wekelijks in de top 
20 van de lijst best bekeken program-
ma’s. Ook werd massa is kassa veel 
besproken op alle social media. Eerst 
wilde Gillis niet meedoen aan de rea-
lityserie, maar doordat Roy Aalderink 
diverse keren heeft aangedrongen is 
Peter uiteindelijk toch overstag ge-
gaan. Inmiddels heeft Peter de smaak 
helemaal te pakken. “Ik ben verrast 
door de vele reacties die ik op de se-
rie heb gekregen. De meeste positief 
en natuurlijk ook altijd wat negatieve 
reacties. Kende da? Het programma 
werd in ieder geval goed bekeken. 
Begin 2021 komt er zelfs een tweede 
seizoen op tv. Ook wordt de serie bin-
nenkort uitgezonden op de Belgische 
televisie. Hatseflats!” aldus Peter. In 
‘Familie Gillis: Massa is kassa’ volg je 
het reilen en zeilen van de familie Gil-
lis op de Oostappen Groep Vakantie-
parken in tijden van COVID-19. Zoals 
hij zelf regelmatig zegt: “Wie bedden 
heeft, heeft de toekomst.”  

Stukje geschiedenisStukje geschiedenis
Peter Gillis was als kleine jongen al in 
de weer op ‘Camping Kampzicht’ van 
zijn ouders, nu bekend ‘Camping Mas-
tendol’ te Rijen. Samen met zijn ouders 
en familie werd in 1986 het ‘Camping 
Strandbad Oostappen’ in Ommel aan-
gekocht. In 1989 nam Gillis samen met 
zijn broer en zus dit park over. Na en-
kele jaren heeft Peter zijn broer en zus 
uitgekocht en werd hij enig eigenaar. 
Dit park staat nu bekend als ‘Vakan-
tiepark Prinsenmeer’ en is de baker-
mat van de verdere uitbreidingen van 
Oostappen Groep Vakantieparken.

Recreatie met visieRecreatie met visie
Peters motivatie en visie zijn de drijf-
veren geweest voor alle verdere uit-
breidingen. Oostappen Groep Vakan-
tieparken is uitgegroeid tot een bedrijf 
dat vakanties aanbiedt voor iedereen. 
Sfeer en beleving staan hierbij centraal 
(denk o.a. aan live muziek en vele gra-
tis faciliteiten). Met de aankoop van 
de, nu in totaal, tien parken kan Gillis 
van vele schaalvoordelen profiteren. 
Massa is kassa nietwaar? Gillis was 
zelfs de eerste ondernemer die groot-
schalig stacaravans en chalets ging 
inzetten voor verhuur. Alle parken 
hebben inmiddels meerdere of minde-
re mate een metamorfose ondergaan, 
waarbij de infrastructuur en centrale 
voorzieningen geheel of gedeeltelijk 
zijn vernieuwd. Tevens is alle horeca 
op de parken in eigen beheer.  

Kortom, deze bijzondere uitgesproken 
persoonlijkheid behoort naast in deze 
speciale Quote 501 ook zeker in de 
Quote 500. Hij laat zien hoe je met hard 
werken en goed inzicht heel ver kunt 
komen. Wij zijn in ieder geval nog lang 
niet klaar met Peter en al zijn verhalen! 

‘Ik heb 
 liever een 
 schub handel 
 dan een 
 kruiwagen 
 werk’
 PETER GILLIS

‘Beter de kar 
 trekken, dan 
 er achteraan 
 rennen’
 PETER GILLIS


