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door Jaap Ruiter 
‘De Hondsrug’ in de provincie Drenthe is één van de oudste en meest bekende en bezochte 
gebieden van Nederland. Maar wat is ‘De Hondsrug’ eigenlijk? Waar komt die naam van-
daan? Is het de rug van een hond?  We gingen op onderzoek naar het ontstaan en bestaan 
van ‘De Hondsrug’.  

Van Emmen tot Groningen 
Met ‘De Hondsrug’ wordt het hoogste deel van de rustige en groene provincie Drenthe bedoeld. 
Deze Drentse zandrug, die zich van Emmen tot de stad Groningen uitstrekt, biedt rust, schitterende 
natuur, karakteristieke dorpjes met aantrekkelijke winkeltjes en terrassen en veel hunebedden vinden 
hier hun oorsprong. ‘De Hondsrug’ is een prachtig en afwisselend gebied en bij uitstek geschikt om 
per fiets, mountainbike, te voet, te paard, skatend of  zelfs per scootmobiel te verkennen. Op deze 
bekende Drentse heuvelrug is verrassend veel water te vinden waardoor waterrecreanten naar harten-
lust kunnen zwemmen, vissen, surfen, kanoën en zeilen. De meanderende riviertjes De Hunze en De 
Drentse Aa en het Zuidlaardermeer bieden daartoe alle mogelijkheden. 

Van Hoogstraatje tot Haantjeduin 
‘De Hondsrug’ maakt deel uit van een groter geheel van zandruggen en stroomdalen in Drenthe 
en Groningen, ook wel het Hondsrugsysteem genoemd. Het uiterste noordelijke puntje van ‘De 
Hondsrug’ is duidelijk te zien in het ‘Hoogstraatje’, een zijstraatje van de Herestraat, de bekendste 
winkelstraat van Groningen, die zich 9 meter boven N.A.P.  bevindt. Het meest zuidelijke puntje van 
‘De Hondsrug’ is het ‘Haantjeduin’ bij Emmen en met 26,5 meter boven N.A.P. tevens het hoogste 
natuurlijke punt van de provincie Drenthe. ‘De Hondsrug’ heeft een totale lengte van 70 kilometer 
en een gemiddelde hoogte van 20 meter boven N.A.P. Desondanks is het grootste deel van deze 
zandrug slechts enkele meters hoger dan de omliggende ‘dalen’.

De Hunze-rug 
Over het ontstaan van ‘De Hondsrug’ lijkt geen meningsverschil te zijn. Het volstrekt unieke land-
schap van Oost-Drenthe vindt zijn oorsprong ruim 150 duizend jaar geleden toen het oprukkende 
ijs over het land schuurde en alles plat walste wat op zijn weg kwam. Vervolgens werd het landschap 
door ijs en smeltwater gekneed en geboetseerd tot heuvelruggen en beekdalen met als uiteindelijk 

resultaat een prachtig 
afwisselend en glooi-
end landschap. Wat 
betreft de kaarsrechte 
vorm van ‘De Honds-
rug’ zijn de meningen 
echter wel verdeeld. 
Verder gaat men er 
vanuit dat de naam een 
verbastering is van de 
Hunze-rug (en dus niet 
de rug van een hond!). 
Genoemde Hunze is 
de rivier die ten oosten 
van ‘De Hondsrug’ 
loopt.   

Verkennen van de 
natuur 
De boswachterij van 
‘De Hondsrug’ is 
bekend om zijn impo-
sante beukenlanen en 
keienwegen. De keien, 
die tijdens de ijstijden 
vanuit Scandinavië 
naar het zuiden werden 
aangevoerd, zijn in de vorige eeuw gebruikt om de zandwegen te verharden. De vele fietspaden, bos-
paden, zandpaden, keienpaden en de ruiterpaden bieden volop mogelijkheden om de fraaie natuur 
met ondermeer grafheuvels, hunebedden, vennetjes en heide en de fraai gelegen esdorpen van ‘De 
Hondsrug’ op te zoeken en te verkennen. 

Geopark ‘De Hondsrug’ 
Vanwege zijn status als één van de oudste gebieden van 
Nederland met een bijzondere natuur en unieke cultuur-
historie is besloten om van ‘De Hondsrug’ een Geopark 
te maken. Een Geopark is een gebied met een bijzonder 
geologisch verhaal, waarin verschillende organisaties met 
elkaar samenwerken. Geopark ‘De Hondsrug’ is samen 
met de inwoners ontwikkeld voor toeristen en de eigen 
bevolking. Zo worden er cursussen aangeboden over 
de eigen geschiedenis, gidsen opgeleid, onderwijspro-
gramma’s en boeken gemaakt en routes ontwikkeld. Ook 
komen er arrangementen, de zogenaamde 'expedities', 
met een eigen verhaal over bijvoorbeeld de ijstijden, 
hunebedbouwers en schilders. Dit jaar krijgt Geopark ‘De 
Hondsrug’ een officiële status en is daarmee de eerste in 
zijn soort!

‘De Hondsrug’ heeft niets te maken met de rug van een hond 
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De gemeentes Aa en Hunze en 
Borger-Odoorn liggen op de grens 
van de glooiende Hondsrug en de 
lagere veengebieden

Herberg De Hondsrug in Eext: 
sfeervol genieten in een omgeving 
vol rust en natuur

door Jaap Ruiter 
Voordat u te voet of  per fiets de gemeentes Aa en Hunze en Borger-Odoorn gaat ontdekken, 
eerst een stukje geschiedenis, want dat maakt een dagtochtje des te leuker! Beide gemeentes 
liggen in elkaars verlengde en hebben als overeenkomst dat in het westen de Hondsrug ligt 
en in het oosten de lagere veengebieden. Het is bij een fietstocht aan te raden om bij tegen-
wind eerst de meer beschutte Hondsrug te nemen met zijn uitgestrekte bossen, heideveldjes 
en verstilde vennen en op de terugtocht de meer uitgestrekte veengebieden. 

Het oudste bewoonde gedeelte van Nederland 
Het westelijke gedeelte van de gemeente Aa en Hunze (de naam verwijst naar de riviertjes de Drentse 
Aa en de Hunze), met inbegrip van de Hondsrug, behoort tot de oudste bewoonde gedeeltes van Ne-
derland. Dit deel wordt vooral gekenmerkt door een esdorpenlandschap. Verder zijn er in het dorpje 
Anloo vele grafheuvels te vinden. Ook werd er in dit gebied al heel vroeg recht gesproken. Anloo, 
Rolde en Balloo waren in de middeleeuwen vergaderplaatsen voor de Etstoel, het hoogste bestuur-
lijke en juridische college in dat gebied. Het oostelijke gedeelte van Aa en Hunze kent weer een veel 
kortere bewoningsgeschiedenis. De veengebieden (Gieterveen, Bonnerveen, Torenveen, Gasselter-
boerveen en Gasselternijveen) zijn vanuit de dorpen Annen, Eext, Gieten en Gasselte ontgonnen.   

Ooit het Venetië van het Noorden 
Het westelijke gedeelte van de gemeente Borger-Odoorn wordt net als de gemeente Aa en Hunze 
beheerst door de Hondsrug met ondermeer de dorpjes Drouwen, Buinen, Borger, Exloo, Odoorn, 
Klijndijk en Valthe. In het oosten liggen de lage veengebieden en stroomt de Hunze en de Ooster-
moerse vaart (Drents diep). De grootste dorpjes in dat gebied zijn Drouwenermond, Nieuw-Buinen, 
Eerste en Tweede Exloermond en Valthermond. Deze dorpjes zijn ontstaan langs de boorden van 
kaarsrecht en efficiënt gegraven zijkanalen waar turfschepen ‘het bruine goud’ uit de veengebieden 
transporteerden richting de stad Groningen. Deze zijkanalen maakten onderdeel uit van een immens 
kanalensysteem dat later werd gebruikt door de landbouw. Op zijn hoogtepunt in de jaren 1950 
was het kanalennetwerk van de totale Veenkoloniën waarschijnlijk één van de meest uitgestrekte ter 
wereld en had in al die honderden jaren noest graafwerk een totale lengte van naar schatting 8000 
kilometer bereikt! Het was in die tijd het absolute Venetië van het Noorden. Daarom is het des te 
spijtiger dat dit zeer bijzondere ontginningslandschap de afgelopen 60 jaar flink is beschadigd en mo-
menteel wederom wordt bedreigd door bosaanplant en plaatsing van waanzinnig grote windmolens. 

Toeristisch Informatie Punt 
In de gemeentes Aa en Hunze en Borger-Odoorn zijn tal van prachtige wandel- en fietspaden, 
variërend in afstand. Voor uitgebreide informatie daarover kunt u in Gieten, Rolde, Exloo en Borger 
terecht bij een zogenaamd Toeristisch Informatie Punt (de opvolger van de bekende VVV). Daar-
naast zijn er in diverse dorpjes ‘folderpunten’ en beschikken de meeste campings eveneens over 
foldermateriaal. 

Herberg De Hondsrug is een gastvrij 
en geheel rookvrij ***hotel op de grens 
van de mooie, karakteristieke brinkdor-
pen Eext en Annen. Te midden van het 
prachtige ***** Nationaal Park van de 
Drentsche AA en de gemeanderde Hunze 
in het ruime Breevenengebied.

Gelegen direct aan het bos en bij veel 
natuurschoon is Herberg De Hondsrug 
een uitstekende uitvalsbasis voor natuur- en 
sportliefhebbers. Een ideale plek om te 
wandelen (ook Nordic Walking), fietsen (ook mountainbiken) en skaten. Als u graag golft bent u hier 
ook op de juiste plaats, want Herberg De Hondsrug  is zeer centraal gelegen tussen de golfbanen 
in Assen, Glimmen, Veendam en Gasselte. En het ligt op korte afstand van grotere plaatsen zoals 
Groningen (Groninger Museum of  Stripmuseum), Assen (TT-circuit en Drents Museum) en Emmen 
(Dierenpark Emmen). Ook voor de zakenvrouw of  zakenman is Herberg De Hondsrug de juiste 
locatie, want iedere kamer is voorzien van gratis draadloos internet.

Accommodatie
Er zijn vijf  sfeervolle, ruime tweepersoonskamers op de begane grond. Ze zijn voorzien van een lcd-
kleurentelevisie, föhn, telefoon, wekkerradio, kluisje en een badkamer met douche, toilet en wastafel. 
In de gezellige gastenruimte wordt het uitgebreid ontbijt geserveerd en kunt u een boek lezen of  
gebruik maken van de aanwezige spelletjes. In de kitchenette haalt u, op basis van zelfbediening, een 
kopje koffie of  thee en/of  een van de producten uit de koeling.

Verzorging
U verblijft bij ons op basis van logies met uitgebreid ontbijt. We hebben geen restaurant, maar in 
onze omgeving zijn wel diverse goede restaurants aanwezig.

Bijzonderheden
Herberg De Hondsrug is het gehele jaar geopend; u kunt inchecken  vanaf  15.00 uur en tot 10.30 uur 
heeft u de gelegenheid uit te checken. Andere tijden zijn uiteraard in overleg bespreekbaar.  Herberg 
De Hondsrug heeft een eigen gratis parkeerplaats en er is een fietsenberging aanwezig. Roken is al-
leen buitenshuis toegestaan. Huisdieren kunnen niet worden meegenomen.

Kortom: de familie Lammerts heet u van harte welkom in hun kleinschalige, sfeervolle en gemoede-
lijke ***accommodatie en hoopt dat u zich er snel thuis zult voelen.

U vindt Herberg De Hondsrug aan de Annerweg 4A in Eext. Tel. 0592-272739 of  kijk eens op onze 
site: www.herbergdehondsrug.nl 

Colofon
Vakantie op de Drentse Hondsrug
Uitgever :  Week in Week uit
Idee :  Harrie Meiringh
Advertenties :  Harrie Meiringh
Planning :  Mariska Teerling
Opmaak :  Week in Week uit (Jarno Radix)
Foto voorpagina :  Auniek K.E. Klijnstra
Druk :  Gerhard Druck
Oplage :  32000 exemplaren
Verspreiding :  Vakantiebeurs 2013 Jaarbeurs Utrecht
 :  Controlled Circulation op meer dan 
  50 verschillende plaatsen op de Drentse Hondsrug
Website :  www.vakantieindrenthe.nl
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Door intensieve samenwerking met de mooiste hotels, de leukste 
attracties en de beste routeuitzetters zijn we in staat om u de mooiste 
fiets– en wandelvakanties aan te bieden waarin u de Hondsrug gaat 
beleven. Met de aangeboden vakanties kunt u genieten van de rust en 
ruimte die de Hondsrug u te bieden heeft. 

Nieuw in 2013 zijn de fietsvakanties “Geopark De Hondsrug” en  
“Beleef de geschiedenis van Drenthe”. 

In de fietsvakantie “Geopark De Hondsrug” fietst u in twee dagen door 
het prachtige landschap van de Hondsrug. U kunt in elk DrentheHotel 
langs deze route opstappen voor de ruim 100 kilometer lange trektocht 
over de Hondsrug. De eerste fietsdag fietst u 40 tot 60 kilometer, waarna 
u dineert, overnacht en ontbijt in een ander DrentheHotel. Op de twee-
de fietsdag legt u het resterende deel van de route af. Bij de route wordt 
gebruik gemaakt van de elf verhaallijnen van het Geopark Het prachtige 
Nationale beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa is natuurlijk veel 
te mooi om links te laten liggen en is dan ook in de route opgenomen.

In de vakantie “Beleef de geschiedenis van Drenthe” staat een veel gro-
ter gebied van Drenthe centraal. Deze vierdaagse fietsvakantie start bij 
het hunebedcentrum. Hier tonen ze het dagelijks leven van de hunebed-
bouwers, nemen u mee in hun eenvoudige boerenbehuizing en naar het 
woeste land rondom hun akkers. Door middel van film, multimedia-
producties, een reconstructie van een hunebed en landschapsmaquettes 
kunt u zich terugwanen in de tijd van de hunebedbouwers, zo’n 5500 
jaar geleden. Ook kan in deze fietsvakantie het recentere verleden be-
leefd worden. Zo kunt u in het openluchtmuseum “Ellert en Brammert” 
voor enkele uren de klok een eeuw terugzetten. Het wonen en leven in 
deze omgeving rond 1900 wordt uitgebeeld door verschillende woon-
vormen. In de eerste plaats is daar de plaggenhut. Maar een Saksische 
boerderij, tolhuis en schooltje en zelfs een gevangenis behoren tot de 
collectie. In de oude boerenherberg is een hapje en een drankje verkrijg-
baar. Weer een klein stukje verder langs de route komt u door het  
museumdorp Orvelte. De monumentale boerderijen, de goed onder-
houden woningen, de statige bomen, mooie tuinen en straten, met 
kinderkopjes en oude klinkers, geven het dorp een unieke sfeer. En je 
voelt je direct dat er in dit prachtige dorp wordt geleefd en gewerkt. 
Op de volgende fietsdag doen we het voormalige kamp Westerbork en 
het gevangenismuseum in Veenhuizen aan. Op de laatste dag van uw 
belevingsroute fietst langs het Drents Museum en het Anne de Vries-
museum.

Beleef de 
Hondsrug!
Fiets- en wandelvakanties 
van DrentheHotels

Meer informatie op www.drenthehotels.nl of tel: 0591- 519000
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door Jaap Ruiter 
‘De Kwartjesberg’ aan de 
Gasselterstraat 9 in Drou-
wen is een modern, gezel-
lig, sfeervol en uniek op de 
Hondsrug gelegen groeps-
verblijf  van 25 tot 112 perso-
nen. Verscholen in een vrij 
toegankelijk bos met volop 
mogelijkheden voor sport, 
spel, gevarieerde dagtrips en 
andere activiteiten biedt ‘De 
Kwartjesberg’ voor iedere 
groep wat wils, ongeacht of  
het families, collega’s, vrien-
den, vriendinnen, scholen 
of  andere samenstellingen 
betreft. “Maar ook de zake-
lijke markt kan hier terecht”, 
voegt eigenaar René van 
Wijk er aan toe. “Daarbij 
kun je denken aan presenta-
ties, besprekingen, cursus-
sen of  workshops.” 

Flexibel 
‘De Kwartjesberg’ bestaat uit 
twee groepsverblijven. Beide 
gezellige accommodaties be-
schikken over veel speel- en 
leefruimte in en om de gebou-
wen en zijn dankzij hun ligging 
in het bos ideaal voor kinderen. 
Voorts zijn de groepsverblijven 
voorzien van uitstekende sani-
taire voorzieningen, een eigen 
keuken en centrale verwarming 

waardoor groepen het hele jaar terecht kunnen op de fraaie locatie in de bossen van Drouwen. Wat 
betreft de inwendige mens heeft ‘De Kwartjesberg’ voortreffelijke culinaire mogelijkheden. “Groe-
pen kunnen er voor kiezen om zelf  te koken, maar kunnen ook compleet worden verzorgd als het 
gaat om ontbijt, lunch, lunchpakketten, brunch-buffet, warme maaltijd, buffet en barbecue”, legt 
René van Wijk uit. “Wij zijn wat dat betreft heel flexibel en in overleg kan er heel veel bij ons.” 

Ruimte en privacy 
De minimale groepsgrootte van 25 personen is relatief. René van Wijk vertelt dat het steeds vaker 
voorkomt dat families, meerdere gezinnen die met zijn allen op vakantie gaan of  andere groepen één 
van de twee accommodaties in zijn geheel af  huren, ook al zijn ze bijvoorbeeld maar met zijn tienen 
of  twaalven. “Als ze er voor kiezen om zelf  te gaan koken dan spreken we daar een basisbedrag voor 
af. Je bent dan verzekerd van heel veel ruimte en heel veel privacy!” Omgeven door bos waan je je in 

en om ‘De Kwartjesberg’ alleen op de Hondsrug, maar in de directe omgeving zijn er tal van activi-
teiten en bezienswaardigheden. “En uiteraard heel veel wandel- en fietspaden door dorpjes, streekjes 
en natuurgebieden. Zo ligt hier pal aan de overkant het prachtige natuurgebied ‘Het Drouwenerzand’ 
met zandvlakte, bos en heide.” 

(meerdaagse) Zakelijke bijeenkomsten 
Omdat ‘De Kwartjesberg’ de beschikking heeft over draadloos internet en een beamer met aanslui-
ting voor laptops en andere randapparatuur is de locatie zeer geschikt voor de zakelijke markt. “Be-
halve vergaderingen, 
presentaties, bespre-
kingen, cursussen en 
workshops wordt hier 
ook vaak aan team-
building gedaan”, zegt 
René van Wijk. “Zo is 
het zelf  koken vaak een 
terugkerend onderdeel 
van het teamproces. 
In de pauzes kan er 
gebasketbald of  aan 
beachvolleybal en tafel-
tennis gedaan worden. 
Verder kunnen we ook 
gevarieerde dagtrips en 
diverse sport- en spel-
vormen organiseren.  
Uiteraard behoren ook 
meerdaagse zakelijke 
bijeenkomsten tot de 
mogelijkheden.” 

www.kwartjesberg.nl 
‘De Kwartjesberg’ is 
voor elke groep de ide-
ale locatie! Zowel waar 
het de moderne accom-
modatie als de fraaie 
ligging op de Hondsrug 
betreft. ‘De Kwartjes-
berg’ is gevestigd aan 
de Gasselterstraat 9 in 
Drouwen. Telefoon: 
0599-564200. Voor 
meer informatie kunt u 
kijken op www.kwart-
jesberg.nl waar u op de 
video kunt klikken voor 
een digitale rondleiding!

‘De Kwartjesberg’ en ‘De Hondsrug’ zijn een perfecte combinatie!
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Door Lisette Beerman
Zo aan de buitenkant is er op het eerste gezicht niets buitengewoons te zien aan deze 
knusse bakkerij, maar eenmaal binnen verschijnt de eigenzinnige visie van eigenaar 
en bakker Richard Martens al gauw ten tonele: op de houten broodrekken ligt ‘Kloet’n 
Stoet, Dikke Kletskop’n, Bakjes Brood (gemaakt in houten bakjes), Zweedse originele 
crackers, en Kloosterbrood. ‘Mensen houden niet van eenheidsworst, zegt een resolute 
Martens, ‘Dit brood is daarom anders bereid dan bij de gewone bakkerijen. Alle produc-
ten verdienen daarom ook unieke namen.’ 

Bakker Joost bakt koek zoals hij hem eten wil*
Martens is zoon van een bakker en opgegroeid met het vak. De passie van zijn ouders voor het 
bakkerschap heeft hij dan ook volledig omarmd. Een bakkerij staat voor Martens symbool voor 
warmte, en dit gevoel wil hij ook op allerlei manieren uitdragen. ‘De toekomst van brood is het 
verleden van brood. Daarom ga ik terug naar de basis. Zowel in de aankleding van de winkel en 
het lunchlokaal, waar nostalgie voorop staat, als in de bereiding van de producten. Ons brood is 
anders omdat wij het simpel houden, terwijl we tegelijkertijd met betere grondstoffen werken. 
Het gaat gewoon om bloem, water, gist, en zout, het zijn geen geheimen of  zoiets maar gewoon 
betere kwaliteit. Het belangrijkste van goed brood is het proces van rijzen. Vraag je je weleens 
af  waarom in Frankrijk de stokbrood beter smaakt? Dat komt omdat het brood wel tot acht uur 
rijst. Die werkwijzen hanteren wij ook.Vandaar dat het ook veel beter smaakt.’

Bakker Joost is niet uit het oude deeg gebakken*
Bij deze bakker gaat men dus terug naar de basis. Toch is bakker Martens geënt op een moderne 
instelling. ‘Ik promoot het bakkersvak graag met workshops, lezingen en een blokje op de radio 
bij RTV Drenthe. Ik wil graag dat het vak zich blijft vernieuwen. Daarom heb ik ook geen ‘ge-
wone’ broden maar ik geef  ze een eigen twist. Zo wil ik bijvoorbeeld ook dat je de ingrediënten 
die gebruikt worden kan zien. Neem onze Mummel-taart, die zit vol met frambozen, ik wil dat de 
klant ook ziet dat het frambozentaart is, dus laat ik ze zoveel mogelijk intact. Dat spreekt meer 
aan vind ik. Mijn vak zie ik als een kunst in ontwikkeling, op het moment ontwikkel ik bijvoor-
beeld rustgevende lavendelbrood.’

Bakker Joost verkoopt 
geen appelkoekjes*
Door het vele toerisme 
gaan de producten van 
Bakker Joost inmiddels 
heel Nederland door. 
‘Van Wapse tot Tilburg en 
Voorburg. Toeristen weten 
het hier al gauw te vinden. 
Vooral voor het Kloos-
terbrood komen mensen 
terug. Ik moet het zelfs 
weleens opsturen naar 
vakantiegangers die weer 
thuis zijn! We liggen aan 
drie belangrijke fietsroutes, 
waaronder de Flint’nroute, 
die toeristen komen op het 
terras zitten en gezellig 
even een kop thee of  kof-
fie drinken. Mensen komen van de camping verse broodjes halen ’s ochtends of  als ze het bos 
intrekken nemen ze het mee voor een picknick. Wij hebben binnenkort ook een ijssalon en we zijn 
zeven dagen per week open. Ik zie deze zaak niet als werk, ik geniet er gewoon van als mensen het 
bij ons naar de zin hebben. Als mensen speciaal omrijden om bij jou het brood te kopen, dan gaat 
dat ook als vanzelf.’

Wilt u ook weten hoe de Mummeltaart smaakt? Of  wilt u weten wat er zo vrouwelijk is 
aan Bakker Joost z’n speciale Vrouwenbrood? Aan de Hoofdstraat 6 in Odoorn, of  aan 
de Zuidlaarderweg 73 te Annen, slikt u voor zoete koek.* 

Spreekwoorden:
* Ieder bakt zijn koek zoals hij hem eten wil: Iedereen behartigt zijn zaken op een manier zoals   
   hij dat zelf  wil.
* Uit het oude deeg gebakken zijn: Degelijk en ouderwets zijn.
* Dat zijn geen appelkoekjes: dat is geen onzin.
* Alles voor zoete koek slikken: alles kritiekloos geloven

( bron: www.horecaentoerisme-kennisnet.nl)

Bakker Joost in Odoorn; 
‘Gewoon brood bestaat bij ons niet’
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“‘Mam, ben je gek geworden?’ Dat vroeg 
mijn dochter toen ik vertelde dat ik mijn 
goede baan als manager wilde opzeggen om 
een Bed & Breakfast te beginnen in Spijker-
boor.” De 52-jarige Elly Kastermans moet er 
nog steeds om lachen. Het najagen van haar 
droom bleek namelijk geen midlife-crisis, 
maar een fantastisch idee.

In maart 2012 kochten Elly en haar man Frank 
B&B en Groepsaccommodatie Hunzepleister-
plaats. Dat was een behoorlijke omschakeling, 
maar wel een positieve. “Het roer omgooien is het 
beste wat ik de afgelopen jaren heb gedaan,” zegt 
Elly. “We hebben sinds we zijn begonnen nog 
maar één weekend zonder gasten gehad.”

“Dit wordt onze nieuwe plek!”
“Ik wilde al jaren een Bed & Breakfast beginnen, 
maar ik durfde het in deze economisch slechte 
tijd niet aan,” vertelt Elly. “Toen we langs de 
Hunzepleisterplaats fietsten en het bordje met ‘Te 
Koop’ in de tuin zagen staan, wisten we het: dit 
wordt onze nieuwe plek! Dankzij de bestaande 
klantenkring van de Spijkerboorse Bed & Break-
fast hoefden we niet bij nul te beginnen.” Glunderend voegt ze 
eraan toe: “Inmiddels hebben we de klantenkring zelfs al flink 
uitgebreid, tegen alle verwachtingen in.”

Koninklijk ontbijt
Haar gebrek aan B&B-ervaring maakt Elly goed met heel veel 
enthousiasme. “Er komen zoveel verschillende mensen overnach-
ten; van een damesvolleybalteam tot een groep oldtimerliefheb-
bers.” Vooral de groepsaccommodatie vindt gretig aftrek, vertelt 
Elly. “Iedereen krijgt op onze plek in Drenthe een warm onthaal. 
Vooral over het uitgebreide ontbijt dat we iedere ochtend serveren 
krijgen we veel complimentjes.”

De Hunze in de achtertuin
Het gastenverblijf  van de Hunzepleisterplaats heeft vijf  slaapkamers en een ruime woonkeuken met 
ontbijtruimte. Boven is een gezellige recreatieruimte met spelletjes, een tafel en bankstel, tv, dvd-
speler en een goedgevulde boekenkast, voor als het weer een beetje tegenzit. Door de openslaande 
deuren stappen vakantievierders zo de groene tuin in. Een hek achterin de tuin biedt toegang tot de 
Hunze, waar de gasten kunnen zwemmen en kanoën. Elly en Frank wonen in het voorhuis, waar zij 
hun eigen tuin en voordeur hebben.

Kano’s en gezelligheid
“Veel mensen die dit jaar bij ons zijn geweest, hebben meteen weer geboekt voor 2013. Zo weten ze 
zeker dat ‘hun’ week of  weekend niet door iemand anders wordt bezet.” En die kans is vrij reëel; de 
helft van alle weekenden in 2013 is inmiddels al volgeboekt. Wat onderscheidt de Hunzepleisterplaats 
nou van andere B&B’s? “Ik denk vooral de kano’s en de gezelligheid,” zegt Elly. “Onze gasten maken 
gratis gebruik van onze kano’s en kajaks. Bovendien kunnen ze ’s avonds lekker gaan eten in Café ’t 
Keerpunt, waar onze buurman Willem al jaren iedereen op hun wenken bedient met lekker eten of  
een gezellige borrel!”

Grote sprong
Staat er dan niets meer op Elly’s verlanglijstje? “Natuurlijk wel,” lacht ze. “Ik zou het graag doorde-
weeks wat drukker hebben met losse overnachtingen. De komende tijd wil ik dus ook mensen 
aantrekken die voor één of  twee nachtjes hier in de omgeving moeten zijn, bijvoorbeeld voor hun 
werk. De Hunzepleisterplaats is daarvoor ideaal; in tien minuten zit je op de N34 richting Assen of  
Groningen. Verder blijf  ik hier gewoon goed voor mijn gasten zorgen. Het was een grote sprong, 
maar ik ben blij dat ik hem gewaagd heb.”

Elly Kastermans | Bed & Breakfast Hunzepleisterplaats | Veenweg 3, Spijkerboor | 0598-491368

Camping De Zeven Heuveltjes: ‘Daar zit je goed!’
Door Marja Kiel
Heerlijk bij je tent of  caravan genieten met een goed boek, terwijl de kinderen volop plezier 
hebben in het zwembad en op de speeltoestellen. Lekker wandelen of  met z’n allen een 
pittige tocht op de mountainbike maken door het bosrijke en licht heuvelachtige gebied. 
Of  met de auto erop uit naar één van de vele attracties in de omgeving… Bij Camping De 
Zeven Heuveltjes in het Drentse Ees zit je goed!

Natuur, rust en sfeer
Camping De Zeven Heuveltjes in Ees in de Drentse gemeente Borger-Odoorn is al ruim vijftig jaar 
een perfecte plek voor ouderen en gezinnen met jonge kinderen die willen genieten van de natuur, 
rust en een gemoedelijke sfeer. De camping is gelegen op een zandrug – de Hondsrug – en biedt 
volop mogelijkheden voor een prachtige ontspannen vakantie. Je wordt er vanzelfsprekend gastvrij 
ontvangen door eigenaren Ronald en Gerrie Oudekerk. Naast jaarplaatsen heeft de kleinschalige 
camping 135 ruime beschutte toeristische- en seizoenplaatsen voor (vouw-) caravan, camper of  tent.

Moderne prakti-
sche voorzienin-
gen
De Zeven Heu-
veltjes beschikt 
over uitgebreide 
moderne voorzie-
ningen. Zo hebben 
alle plaatsen (die 
met recht ‘comfort-
plaatsen’ genoemd 
worden) elektra, 
riool, water en 
kabel-tv. Tevens is 
de hele camping 
voorzien van WiFi 
voor draadloos 
internetten. Op het 
terrein bevinden 
zich uitstekend 
onderhouden en 
veilige sanitairge-
bouwen, inclusief  
babywasplaats, 
kinder- en min-
dervaliden sanitair. 
In 2013 wordt een 
nieuw toiletgebouw 
in gebruik geno-
men. Daarnaast is 
er een complete 
wasserette. In na-
bijgelegen plaatsen, 
zoals Borger, Exloo 

of  Odoorn bevinden zich meerdere supermarkten voor de dagelijkse boodschappen. 

Zorgeloos ontspannen
In 2010 is het nieuwe verwarmde zwembad gebouwd. Het zwembadwater is op basis van zout dat 
milieuvriendelijker en beter voor de huid is. Rond het zwembad en het peuterbad is veel ruimte om 
heerlijk zorgeloos te luieren en te zonnen. De kinderen kunnen zich bovendien vermaken in één van 
de speeltuintjes, in een zandbak of  op het enorme speeltoestel met zijn vele glijbanen. En heb je zin 
in een wandeling? Vanaf  de camping loop je zo het bos in om bijvoorbeeld met de hond een om-
metje te maken. Uiteraard is daarbij aan de kleintjes gedacht, want het keurig verzorgde en overzich-
telijke terrein is omheind met een hek.

Op pad
Drenthe is dé fietsprovincie bij uitstek. En waar kun je dat beter doen dan vanaf  camping De 
Zeven Heuveltjes! In de omgeving vind je een uitgebreid fiets- en wandelpadennetwerk. Met het 
fietsknooppuntensysteem kies je zelf  de mooiste routes door de bossen, langs heidevelden en de 
gezellige dorpen. In het bos achter de camping vind je een volledig bewegwijzerde ATB-route van 
ongeveer 25 km. De Zeven Heuveltjes is tevens een ideale uitvalsbasis voor tripjes naar bijvoorbeeld 
het Hunebedcentrum in Borger, Dierenpark Emmen, de steden Assen of  Groningen, Speelstad 
Oranje, de Schaapskooi en Kabouterland in Exloo of  het Boomkroonpad. En heb je een keer geen 
zin om te koken, dan kun je terecht bij tal van restaurants in de omgeving.

Kortom, bij camping De Zeven Heuveltjes zit je goed!
Voor meer informatie: www.dezevenheuveltjes.nl

Een gezellige camping voor jonge 
gezinnen en ouderen met o.a.: 
*  mooie beschutte “comfort”- 

plaatsen, op zandgrond gelegen
*  uitstekende sanitaire voorzieningen, 

ook voor minder-validen
*  verwarmd zwembad en peuterbad 

(25 graden) op basis van zout
* speeltuin en speelveldjes
* bosrijk fiets- en wandelgebied
* Jeu de Boules-baan
* gratis WiFi

Voor meer informatie zie onze website:
www.dezevenheuveltjes.nl

of vraag naar onze folder. 
Ook voor alle arrangementen en aanbiedingen!

Odoornerstraat 25, 9536 TA Ees (Zuidoost Drenthe)
Tel.: 0591-549256 

E-mail: info@dezevenheuveltjes.nl

Camping “De Zeven Heuveltjes”

Bed & Breakfast Hunzepleisterplaats in Spijkerboor
“We hebben nog maar één weekend zonder gasten gehad.”
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Kom kijken
in het Hondsruggebied
Kom Geopark de Hondsrug 
ontdekken. Kom hier wandelen of  
fietsen om alles in het Hondsrug-
gebied met eigen ogen te zien. 
Kom kijken en beleef  een geschie-
denis die haar weerga niet kent. 
Ga mee op expeditie in Geopark 
de Hondsrug. Er is veel te beleven 
voor jong en oud. www.geoparkde-
hondsrug.nl

Expeditie IJstijden
De Expeditie IJstijden laat u ontdek-
ken wat de enorme ijsmassa’s, het 
water, de kou en de wind duizenden 
jaren geleden in deze streek teweeg 
hebben gebracht. U komt op plek-
ken waar de gevolgen van de ijstijden 
tot op de dag van vandaag zichtbaar 
gebleven zijn: glinsterend zand, vuursteentjes in het leem, de stenen van het hunebeden al die andere 
keien en keitjes. U ziet het werk van de ijstijden in hoge zandduinen, kronkelende beekjes en in de 
glooiingen van de Hondsrug die een horizon lang is.

Expeditie Prehistorie
Wilt u meer weten over de hunebedbouwers en hun 47 hunebedden op de Hondsrug, over mys-
terieuze houten wegen door het veen, over hoge grafheuvels op de heide, over de akkertjes van de 
ijzertijdboeren die tot nog steeds zichtbaar zijn... De Expeditie Prehistorie brengt u naar de mooiste 
plekken om de prehistorie van het Hondsruggebied met eigen ogen te zien. Onderweg hoort u het 
verhaal van het Meisje van Yde dat lang geleden in het veen stierf, over de galgenbergen op het veld 
en over de rijkdommen die hun nabestaanden de Hoofdman van Sleen en de Prinses van Zweeloo 
destijds mee gaven in hun graf.

Expeditiepoort IJstijden / Expeditiepoort Prehistorie
Begin uw expeditie in het Hunebedcentrum in Borger bij de speciale expositie over ijstijden en pre-
historie. De expositie is toegankelijk tijdens de openingsuren van het Hunebedcentrum.
Wie een kaartje voor het Hunebedcentrum koopt, kan de Geopark-expositie over ijstijden en prehis-
torie gratis bezoeken.

In het Hunebedcentrum volgt u het spoor van de hunebedbouwers. In het museum maakt u kennis 
met het dagelijks leven in het Hondsruggebied zo’n 5000 jaar geleden. Naast het museum ligt het 
grootste hunebed van Nederland.

Hunebedcentrum  |  Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger  |  (0599) 236374, 
www.hunebedcentrum.nl  |  Dagelijks geopend van 10 tot 17 uur, in het weekend van 11 tot 17 uur, 
zie verder de website.

Volg het spoor van de 
hunebedbouwers…
Het dagelijks leven van onze 
bijzondere voorouders uit Drenthe..
Met 16 hunebedden in de direc-
te omgeving is Borger in Dren-
the de hunebedhoofdstad van 
Nederland. Logisch dus dat hier 
ook het prachtige Hunebedcen-
trum te vinden is! Een bijzonder 
museum in een gebouw. Het 
start punt van een onvergetelijke 
reis naar de prehistorie.

De hunebedden zijn mysterieuze 
stenen monumenten van 50 eeuwen oud. Wat zijn het eigenlijk? Wie heeft ze gemaakt? Hoe leefden 
de mensen in die tijd?  Hoe zag ons land eruit? Kom het ontdekken in Borger. Stap in de sporen van 
de hunebedbouwers.

kijken, luisteren, voelen, ruiken, doen…beleven!
Het Hunebedcentrum organiseert het hele jaar bijzondere, educatieve en culturele activiteiten. Zo 
neemt het Hunebedcentrum u mee naar de tijd van onze voorouders de eerste boeren in Drenthe op 
de hondsrug.

Museum, Grootste hunebed van Nederland, filmzaal, animaties, ijstijden exposities, steentijdhuis en 
spieker, keientuin, museumcafé, museumwinkel, activiteiten…

Hunebedcentrum:
Bronnegerstraat 12  |  9531 TG Borger  |  T: 0031(0)599 236374
E: info@Hunebedcentrum.nl  |  I: www.hunebedcentrum.nl

Maandag t/m vrijdag:                  10.00 – 17.00 uur
Zaterdag, zondag en feestdagen: 11.00 – 17.00 uur

Gesloten op eerste kerstdag, Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag.

Toegangsprijzen:
Volwassenen: €7,50
Kinderen: €3,50
Museumkaart: Gratis

Voorgroepen vanaf  15 personen geldt een speciale prijs.
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door Jaap Ruiter 
Op een unieke plek aan de voet van de Drentse Hondsrug in het plaatsje Ellertshaar, 
grenzend aan de rand van de fraaie boswachterij Schoonloo, ligt camping De Bosrand, waar 
gasten al meer dan 50 jaar hartelijk worden ontvangen door de familie Eisses. Camping De 
Bosrand is een aanrader voor iedereen die de sfeer van het boerenleven wil proeven in com-
binatie met gastvrijheid, bedrijvigheid, rust en ruimte. 

Rust en ruimte 
Camping De Bosrand is een gezellige camping zonder specifieke doelgroep. Zo gaan gezinnen met 
jonge en iets oudere kinderen heel goed samen met vijftigplussers. “De rust en de ruimte komen niet 
in gevaar doordat we zeer ruime plekken hebben van tussen de 100 en 120 vierkante meter, klein-
schalig zijn en aan de achterkant van de camping een prachtig wijds uitzicht hebben”, zegt Jacob Eis-
ses, die als tweede generatie Eisses de boerderij en de camping overnam van zijn ouders. “Daarnaast 

hebben we een sportveld 
en zijn de onlangs ver-
nieuwde en kindvriende-
lijke speeltoestellen zeer 
ruim gesitueerd. Het is hier 
overdag gezellig druk, een 
beetje bedrijvig en leven-
dig, maar ’s avonds valt er 
een weldadige stilte over 
de camping. Dat is een 
perfecte combinatie.” 

Nieuw sanitair en 
wellness-ruimte 
Sinds kort heeft camping 
De Bosrand de beschik-
king over een nieuw, luxe 
en verwarmd sanitair-
gebouw met alle denk-
bare moderne faciliteiten. 
“Mensen willen graag kam-
peren bij de boer, maar wel 
met de nodige voorzienin-
gen”, weet Jacob Eisses 
uit ervaring. “Daarom 
hebben we een compleet 
nieuw sanitair-gebouw 
gerealiseerd.” Verder kun-
nen campinggasten ook 
gebruik maken van de 
wellness-ruimte met sauna, 
zonnebank en fitnessruim-
te.” Maar hoe goed het 
ook toeven is op camping 
De Bosrand, het is uiter-
aard wel de bedoeling dat u 
als gast ook buiten de cam-
ping kennis maakt met de 

Drentse gemoedelijkheid en het fraaie Drentse 
landschap met zijn bossen, rustieke landweg-
getjes, authentieke landschappen, uitgestrekte 
heidevelden, schaapskudden, vennetjes en vele 
historische monumenten. “Vlakbij op drie minu-
ten lopen is een schitterende zwemplas.” 

Kinderen helpen mee 
Jacob Eisses groeide op de boerderij van zijn 
ouders als kleine jongen op tussen de koeien en 
de campinggasten. Daarom vindt hij het geen 
probleem als er kinderen mee gaan tijdens het 
voeren, melken en verzorgen van de koeien. “Ik 
weet niet anders. Kinderen vinden het fantas-
tisch om een beetje mee te helpen en ik vind het leuk als ze interesse tonen. Kinderen die hier vaker 
komen zeggen thuis als ze weer op vakantie gaan: ‘we gaan weer kamperen bij boer Jacob’. Geweldig, 
toch? Verder hoor ik vaak hoe fantastisch campinggasten het vinden als ze ’s ochtends of  ’s avonds, 
als het heel stil is, aan de achterkant van de camping over het weidse land heen kijken en reeën zien.” 

www.debosranddrenthe.nl 
Daarnaast bestaat voor campinggasten zonder tent of  caravan de mogelijkheid om één van de drie 
sfeervolle blokhutten te huren. Camping De Bosrand is gelegen aan de Ellertsweg 9 in Ellertshaar. 
Telefoon: 0599-287346, maar vooral mobiel bereikbaar: 06 215 32 999. Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.debosranddrenthe.nl.

‘Wij gaan weer kamperen bij boer Jacob!’

Waar beleeft u het echte Drenthe 
nog? 
Bungalowpark Boerhaarsveld is een kleinschalig en pittoresk park midden in Drenthe. Het echte 

Drenthe beleeft u in uw authentieke bungalow of  uw luxe landhuis te midden van de natuur. Door 

de centrale ligging van Boerhaarsveld zijn werkelijk alle voorzieningen binnen handbereik. 

Voor uw kinderen is er een grote speeltuin met speelveld op het park. Kijk voor meer informatie op 

www.boerhaarsveld.nl of  bel ons: 0592 501 485.

Bungalowpark Boerhaarsveld 
Warmenbossenweg 5
9443TN  Schoonloo
0592-501485

www.boerhaarsveld.nl
info@boerhaarsveld.nl
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U wilt Drenthe en ‘De Hondsrug’ ontdekken?  
Kom naar de Villa van Streek in Borger!

Dan ken je de streek

door Jaap Ruiter
Sinds kort is het Drentse dorp Borger, centraal gelegen op ‘De Hondsrug’, een zeer veelzij-
dige, en daardoor unieke, onderneming rijker: ‘Villa van Streek’, waar iedereen kennis kan 
komen maken met alle facetten van de ‘De Hondsrug’. “Wil je deze streek zien, proeven, 
beleven en ontdekken, dan begin je bij Villa van Streek”, omschrijft Hans Agterberg zijn 
nieuwe onderneming met winkel met streekproducten, toeristische informatie, brasserie, 
tuin met terras en het organiseren van tal van activiteiten. “Wij zijn het uithangbord van ‘De 
Hondsrug’, zowel voor toeristen als inwoners.” 

Bijzonder concept 
Samen met echtgenote Joke en dochter Lea is Hans Agterberg de drijvende kracht achter het bij-
zondere concept van ‘Villa van Streek’. De combinatie van de liefde voor de streek en het onderne-
merschap heeft geresulteerd in proeven, zien, beleven en ontdekken van de regio op het gebied van 
kunst, cultuur, historie, geologie, archeologie, natuur, recreatie, culinair, streekproducten, dorpen en 
evenementen. Kortom, de ontdekking van Drenthe in het algemeen en ‘De Hondsrug’ in het bijzon-
der begint bij Villa van Streek, waarbij de zintuigen en de seizoenen belangrijke uitgangspunten zijn. 

Brasserie 
De brasserie is het middelpunt van ‘Villa van Streek’. Overdag kunt u er terecht 
voor huisgemaakte lekkernijen bij de koffie of  thee en een heerlijke lunch. ’s 
Avonds kunt u er dineren. “Wij maken bij de bereiding zoveel mogelijk gebruik 
van verse ingrediënten uit de streek en uit onze eigen tuin”, vertelt Joke Agterberg. 
“Dat betekent dat de menukaart meebeweegt met de seizoenen en dus regelmatig 
verandert.” ‘Villa van Streek’ wil u echter ook in de gelegenheid stellen om kennis 
te maken met de bereiding van streekgerechten, waardoor de kok in een open 
keuken werkzaam is en u vragen kunt stellen. “Praten over voedsel, is praten over 
de streek en er kennis mee maken”, vat Joke samen. “En dat is precies wat ‘Villa 
van Streek’ wil.” 

Winkel en informatie 
In de winkel van ‘Villa van Streek’ vindt u diverse streekproducten als sapjes, 
bieren, lekkernijen en kleding gemaakt van ondermeer wol van de schaapskuddes. 
Bent u op zoek naar een bijzonder cadeau, kunst of  uniek souvenir? Dan biedt 
het voortdurend wisselende assortiment meer dan voldoende mogelijkheden. “Er 
wordt zoveel moois gemaakt in de streek waar men geen weet van heeft”, vult Lea 
Agterberg aan. “Bij het samenstellen van het assortiment laten we ons vooral leiden 
door duurzaam, origineel en streekgebonden. Maar ook bijzondere cadeaus uit 
andere streken, het liefst met een verhaal, schuwen we evenmin.” In de informa-
tiehoek vindt u alles over de omgeving, de natuur, cultuur en regionale activiteiten 
waarbij u gebruik kunt maken van een keur aan naslagwerken, tablets en beeld-
scherm. Voor wandelaars en fietsers is een uitstekend aanbod van goede wandel- en 
fietskaarten. 

Activiteiten 
Wat betreft activiteiten biedt ‘Villa van Streek’ een zeer gevarieerd aanbod: diverse workshops 
met bijvoorbeeld koken met streekproducten, fotograferen, breien met bezemstelen (!) en textiele 
werkvormen. Daarnaast zijn er boeiende, onderhoudende en informatieve avonden met lezingen, 
voordrachten, vertellingen en optredens van schrijvers, dichters, geologen, sterrendeskundigen en 
muzikanten. Uiteraard allemaal regio-gebonden. U kunt er ook voor kiezen om actief  op pad te gaan 
in de streek of  u opgeven voor één van de vele excursies. Tevens bestaat de mogelijkheid om streek-
producenten te bezoeken. En wilt u uzelf  eens verwennen of  heeft u iets te vieren met familie, col-
lega’s of  vrienden? Ook dan is ‘Villa van Streek’ er voor u met ondermeer een brunch, een proeverij 
van alle gerechten op de kaart, eventueel met een wijnarrangement!  

www.villavanstreek.nl 
‘Villa van Streek’, inmiddels al onderscheiden met een oorkonde van Cittaslow (een kwaliteitskeur-
merk voor hele bijzondere ondernemingen), is gevestigd aan de Torenlaan 13 in Borger. Telefoon: 
0599-657007. Voor meer informatie, de seizoensgebonden menukaart en de agenda kunt u een kijkje 
nemen op www.villavanstreek.nl.

Foto: Cees van Alten
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Een actief dagje uit met uw gezin….

Als u tijdens uw vakantie op zoek bent naar een actief dagje 
uit, bent u bij Breeland Recreatie te Annen aan het juiste adres. 
Het gehele jaar kunt u  hier terecht voor originele outdoor 
activiteiten. Het prachtige Geopark De Hondsrug en de weidse 
Hunzevallei lenen zich uitstekend voor een dag vol avontuur.

Kanoën door de meanders van het natuurreservaat Het Anner-
moeras, een uniek stukje Drenthe.
Op de step is Drenthe nog leuker! Probeer eens het Puzzel-
rondje Anloo, langs hunebedden en grafheuvels.
Letterboxen, een razend populaire activiteit voor jong en oud. 
Wandelend, op de fiets of op de step kunt u diverse routes 
vanuit Breeland doen.
Kleintje survival, met z’n allen bikkelen over touwbruggen, 
vlotvaren, kanoën en slingeren over een brede sloot. Een echte 
Breeland klassieker.

Op pad met familie, vrienden of 
collega’s….

Met een groep vrienden, familie of collega’s op pad en lekker 
actief bezig zijn. Breeland Recreatie heeft een groot aantal ac-
tieve groepsactiviteiten. Samen met ons sfeervolle restaurant 
zijn alle ingrediënten aanwezig voor een leuk dagje uit met uw 
groep. De Top3 van onze outdoor activiteiten:

Outdoor Cooking Challenge,  ga samen verschillende uitdagin-
gen aan om alle ingrediënten te verdienen voor het ultieme 
doel: Een lekkere pan soep.
Letterboxen, beslist op punten, in kleine groepjes binnen een 

afgesproken tijd zoveel mogelijk boxen zien te vinden. Een ware 
competitie waarbij het aankomt op overleg, samenwerken en 
snelheid van handelen.
Kano-stepcombi, op de step door een natuurgebied naar een 
bruine kroeg. Om daarna  peddelend in een kano  terug naar 
Breeland te gaan.

Logeren met een groep…..                                                                                      

Een weekendje weg met vrienden of familie?  U bent met uw 
groep van harte welkom in onze viersterren groepsaccommo-
daties 't Voorhuis en ’t Achterom. Twee sfeervolle huizen die 
groepen veel comfort en privacy bieden.
’t Achterom biedt ruimte aan 48 personen.  ‘t Voorhuis biedt 
ruimte voor groepen tot 23 personen. Beide huizen: 60-70 
personen.

Schoolreisje in Drenthe, dát is pas 
avontuur…..

Een schoolreisje organiseren is een hele verantwoordelijkheid.  
Breeland Recreatie neemt u graag deze zorg uit handen. Wij 
begeleiden al meer dan 30 jaar actieve schoolreisjes en meer-
daagse schoolkampen. Een schoolreis bij Breeland Recreatie is 
avontuurlijk en actief.

Voor een meerdaagse schoolreis heeft Breeland Recreatie het 
Drenthe arrangement: Elk dagdeel kiezen uit meerdere activi-
teiten. Vlotten bouwen, steppen, Canadees trekken, beversa-
fari, sloot-en plas excursie, Breeland Survival en nog veel meer.
Als 1-daagse schoolreis is de Bikkeldag erg populair.
Uitgebreide informatie over alle activiteiten en arrangementen 
kunt u vinden op onze site www.breelandrecreatie.nl

OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE:

10% KOrting Op aCtiviteiten
niet i.c.m.andere aanbiedingen

OP AVONTUUR IN DRENTHE!

Breeland recreatie
De Bulten 4
9468 TD  Annen
www.breelandrecreatie.nl
Info@breelandrecreatie.nl
0598-468577
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Boerderijcamping Beekdal in Borger: Rust, Ruimte en Recreëren
door Jaap Ruiter 
Boerderijcamping Beekdal in Borger is de perfecte plek voor vakantiegangers die optimaal 
van het Drentse platteland willen genieten en daarnaast erg gesteld zijn op privacy en rust in 
combinatie met uitstekende sanitaire voorzieningen. De camping aan de Strengenweg 11 is 
er voor zowel lang- als kortkampeerders. 

Rust 
Boerderijcamping Beekdal is populair bij toeristen die vooral op zoek zijn naar rust tijdens een 
vakantie of  een weekendje weg. “Wij richten ons voornamelijk op vakantiegangers die niet bezig 
gehouden hoeven worden”, vertelt Henri Pieters. “Daarom komen wij ook bewust niet langs om 
telkens een praatje te maken. Maar onze campinggasten weten dat we altijd beschikbaar zijn als men 
toch een vraag of  een verzoek aan ons heeft. Wij van Boerderijcamping Beekdal gaan er vanuit dat je 
alleen rust kunt ervaren als je met rust wordt gelaten. Daardoor kunnen onze gasten optimaal en met 
volle teugen genieten van de weldadige rust en stilte van het omringende Drentse platteland.” 

Ruimte 
Om rust te ervaren is ook ruimte nodig. En ruimte is ook volop aanwezig bij Boerderijcamping 
Beekdal. Ruimte vanwege het prachtige vergezicht en ruimte vanwege de grote kampeerplaatsen. 
Langkampeerders hebben de beschikking over zeer ruime en speels opgezette plekken van ongeveer 
150 vierkante meter. De kortkampeerders staan bijeen op een speciaal veldje met eveneens volop 
ruimte om de tent, camper of  huifkar neer te zetten. “Omdat we ook een paardenpension hebben is 
onze camping zeer geschikt als overnachtingsplaats voor huifkarren”, zegt Henri Pieters. “Maar het komt ook voor dat paardenliefhebbers hun edele viervoeter mee 

nemen op vakantie. Dat is geen probleem bij ons. Aangezien de 
camping en het paardenpension zeer ruim zijn opgezet merkt de 
vakantieganger weinig van de aanwezigheid van paarden. Je ziet ze 
alleen rustig grazen in de wei.” 

Recreëren 
Ondanks de stilte en de rustige en ruimtelijke ligging van Boerde-
rijcamping Beekdal is er in de directe omgeving van alles te doen. 
U kunt kiezen voor een heerlijke wandeling in de naastgelegen 
bossen met vennetjes of  voor een fijne en ontspannen fietstocht, 
met als startpunt het vlakbij de camping gelegen fietsknooppunt 
van ‘De Hondsrug’. Maar u kunt er ook voor kiezen om één van 
de vele activiteiten, bezienswaardigheden of  attracties te bezoeken. 

Voorzieningen 
Boerderijcamping Beekdal heeft draadloos internet, uitstekende sanitaire voorzieningen, inpandige 
afwasruimte, wasmachine en diepvries voor koelelementen en een gezellige ontmoetingsplek voor 
campinggasten die het prettig vinden om bijvoorbeeld op een koude avond gezellig rond de hout-
kachel te zitten, een keer televisie te kijken, een gezelschapsspel te spelen of  even rustig in de vele 
brochures en gidsen te bladeren. “En voor de liefhebbers van een warm en vers broodje hebben we 
elke ochtend een broodjesservice en als men daar prijs op stelt een gratis kopje koffie of  thee om de 
dag te beginnen”, voegt Henri Pieters er aan toe. 

www.debesteboerderijcampingvan.nl
Boerderijcamping Beekdal voor Rust, Ruimte en Recreëren is gevestigd aan de Strengenweg 11 in 
Borger. Telefoon: 0599-235910 of  mobiel: 06 54 233 626. U kunt ook een kijkje nemen op 
www.debesteboerderijcampingvan.nl.
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Op deze historische plek moet u 
poolshoogte nemen! 
door Jaap Ruiter 

Drenthe moet je zien, proeven en voelen. Drenthe prik-

kelt de zintuigen op alle mogelijke manieren. Eén van de 

mooiste provincies van Nederland is een uitgelezen plek 

om tot rust te komen en te genieten van de prachtige na-

tuur, de gemoedelijkheid en de vriendelijke dorpjes met al 

zijn bezienswaardigheden en diverse activiteiten. Op één 

van de mooiste locaties van Boswachterij Odoorn vindt 

u uitkijktoren ‘De Poolshoogte’, met daarnaast ‘Theehuis 

Poolshoogte’. Een bezoek aan deze unieke plek (bovenin de 

toren bevindt u zich op het hoogste punt van de provincie!) 

mag niet ontbreken in uw ontdekkingstocht van Drenthe! 

Of u nu te voet, per fiets of met de auto gaat! 

Uitgebreide kaart 

Om iedereen optimaal te kunnen bedienen beschikt ‘Thee-

huis Poolshoogte’ over uitstekende horecafaciliteiten. 

“Theehuis dekt dan ook niet de lading”, weet eigenaar 

Martin Venema. “Feitelijk zijn we een modern restaurant 

met prachtig terras dat fraai uitzicht biedt op de grote 

speelweide. We voeren een zeer uitgebreide kaart : van een 

kopje koffie tot een kop soep en van een broodje kroket tot 

een uitgebreid en exclusief diner van meerdere gangen. Voor 

veel producten gebruiken we eigen recepten, zoals voor appelgebak, cake en koek. Als extra 

service bieden wij gratis en beveiligd internet.” 

Het hele jaar 7 dagen per week geopend 

‘Theehuis Poolshoogte’ is het hele jaar 7 dagen per week geopend. “Dat komt omdat we 

geen specifieke doelgroep trekken”, zegt Martin Venema. “Iedereen komt hier: groepjes 

om samen te eten en te drinken, wandelaars en fietsers om even uit te rusten, ouders en 

grootouders met kinderen en kleinkinderen, families om een feest te vieren, zakenmensen 

om ongestoord te kunnen vergaderen, inclusief zakenlunch, en muziekliefhebbers omdat er 

regelmatig concerten worden gegeven, van klassiek tot blue grass.” 

Knipoog naar het verleden 

De uitkijktoren ‘Poolshoogte’ en ‘Theehuis Poolshoogte’ zijn 

gesitueerd op een historische plek. In de jaren dertig, tijdens 

de werkverschaffing, werd er een zogenaamde brandheuvel aan-

gelegd met spade en kruiwagen. Later toen de jonge aanplant 

uitgroeide tot hoge bomen, werd bovenop de heuvel een uitkijk-

toren met uitkijkpost gebouwd om eventuele bosbranden in een 

zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken. “Rond de eeuwwisse-

ling namen vliegtuigjes deze taak over en werd deze brandberg, 

waar men dus regelmatig poolshoogte nam, niet meer gebruikt”, 

blikt Martin Venema terug in de tijd. “In de jaren vijftig werd 

deze plek een toeristische attractie door de bouw van een klein 

paviljoen waar bezoekers een kopje thee konden drinken. Het 

huidige pand is twee jaar geleden gebouwd toen een uitslaande 

brand het voormalige paviljoen in de as heeft gelegd. Het fraaie 

en bijzondere ontwerp is een knipoog naar het verleden.” 

www.poolshoogte.nl 

Uitkijktoren ‘Poolshoogte’ en ‘Theehuis Poolshoogte’ mogen 

zeker niet ontbreken in uw ontdekkingstocht van de provincie 

Drenthe. Maar als u er te voet, per fiets of per auto graag op uit 

trekt, kunt u deze prachtig centraal gelegen plek in de bosrijke 

omgeving van Odoorn bijna niet missen. Vrijwel alle wegen, 

fietspaden en wandelpaden gaan er langs. Kom dus eens poolshoogte nemen! Er zijn vele 

redenen om dat te doen. Voor een kopje koffie met een overheerlijk stukje huisgemaakte 

appeltaart na een wandeling in het bos, een lekkere rosé-wijn op een warme zomeravond, 

onder het genot van een hapje en een drankje luisteren naar een openluchtconcert of na 

een vermoeiend fietstochtje genieten van een overheerlijk met zorg bereid diner. “Tijdens 

de zomermaanden is hier altijd wel wat te doen”, besluit Martin Venema. “Men kan daar-

voor onze agenda op de website raadplegen.” 

‘Theehuis Poolshoogte’, een unieke locatie in de boswachterij van Odoorn, is gevestigd aan 

de Boswachter Meelkerlaan 5 in Odoorn. Telefoon: 0591-549952. Voor meer informatie en 

de agenda kunt u kijken op www.poolshoogte.nl.
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Lekker Weg Arrangement: 
3 dagen genieten van de rust en ruimte in Drenthe.

Ons Hotel

Lubbelinkhof  is een sfeervol viersterrenhotel in het Drentse 
Odoorn (nabij Emmen) voorzien van alle comfort. Met oog voor 
ieder detail is een verrassende atmosfeer ontstaan binnen de 
karakteristieke boerderij. Lubbelinkhof  is hét hotel om ontspan-
nen en culinair te genieten. Lubbelinkhof  staat bekend om haar 
gemoedelijke sfeer en is het hotel om de hectiek van alle dag 
achter u te laten. Overdag heerlijk ontspannen in onze lounge of  
op onze zonnige en schaduwrijke terras, een fietstocht of  wan-
deltocht  maken door de bossen en veleden en ’s avonds culinair 
genieten in ons sfeervolle restaurant!

Ons dorp

Odoorn is een karakteristiek Drents dorp, omgeven door het groen. Het 

biedt talloze mogelijkheden voor wonderschone fiets- en wandeltochten die 

u door het bosrijke landschap en typische Drentse dorpen leiden. Ons hotel 

beschikt over huurfietsen met 7 versnellingen en Ebikes om de omgeving 

comfortabel te verkennen. Bezoek de oudste monumenten van Drenthe: de 

hunebedden, Dierenpark in Emmen, het Boomkroonpad van Staatsbos-

beheer of  één van de vele musea/beeldentuinen/galerieën in de omgeving. 

Laat u verwennen bij Thermen & Beauty Anholts, één van de bekend-

ste Thermencentra van Noord-Nederland. Dit zijn slechts enkele van de 

vele mogelijkheden, op onze website hebben wij de leukste highlights van 

Drenthe opgenomen. Mocht u toch nog meer informatie nodig hebben dan 

informeren wij u graag over meer bezienswaardigheden en activiteiten in de 

omgeving.

Ons arrangement:
U verblijft in een van onze luxueuze en comfortabele hotelkamers, desge-
wenst met uitzicht op weilanden en schapen. Ons culinaire team bereidt 
op ambachtelijke wijze een verrassend driegangen Slowfood diner. In de 
ochtend staat een uitgebreid ontbijtbuffet voor u klaar.

Inclusief:
- Twee overnachtingen met ontbijtbuffet
- Op de avond van aankomst een driegangendiner

Prijs 99.00 euro p.p. op basis van een 2 persoonkamer
Te reserveren tot 1 december  2013 (m.u.v de feestdagen)

Hotel & Restaurant Lubbelinkhof
Hoofdstraat 19  |  7873 TA Odoorn  |  T: 0591-535111
E: info@hotel-lubbelinkhof.nl  |  W: www.hotel-lubbelinkhof.nl
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Camping Alinghoek is het cijfer 9 meer dan waard! 
door Jaap Ruiter 
Wat moet er nog meer over camping Alinghoek in Drouwen worden gezegd als de ANWB 
deze al heeft gehonoreerd met het onwaarschijnlijke hoge cijfer 9! We kunnen in dit stukje 
alleen maar uitleggen waarom de ANWB zo enthousiast is over de camping van de familie 
Hebels. En na een rondgang en aansluitend gesprek met Jans en Roel Hebels wordt al snel 
duidelijk dat het cijfer 9 niet te hoog is. 

Sanitair van een hoog niveau 
Alleen al het sanitair-gebouw is een lust voor het oog. Het woord modern schiet hier echt te kort. 
Luxe, modern, doeltreffend, veelzijdig en super-hygiënisch zijn omschrijvingen die meer recht doen 

aan alle voorzienin-
gen van zeer hoog 
niveau. Neem alleen al 
de entree met cen-
traal spoeleiland, de 
familiedouche-ruimte 
met aankleedplateau, 
familie-wascabines of  
de doucheruimte voor 
mindervaliden. Werke-
lijk niets ontbreekt hier 
aan sanitair. “Sanitaire 
voorzieningen zijn één 
van de belangrijkste 
voorzieningen op een 
camping”, vult Jans He-
bels aan. “Daar wordt 
iedere dag weer gebruik 
van gemaakt. Dat moet 
gewoon helemaal top 
zijn.” 

Steeds luxer op va-
kantie 
Jans en Roel Hebels 
weten waar ze over 
praten want ze zijn al 
tientallen jaren werk-
zaam in de toeristen-
branche. “Vakantiegan-
gers willen steeds luxer 
op vakantie”, weet Roel 
Hebels. “Dat geldt 
ook voor kamperen. 
Daarom heeft onze 
camping ondermeer 
zeer ruime staanplaat-
sen van ongeveer 110 
vierkante meter, die alle 

zijn voorzien van kabeltelevisie, draadloos internet, riool, elektra en water. Sinds kort hebben we ook 
enkele luxe camperplaatsen. Daarnaast kunnen onze gasten gebruik maken van een verwarmd zwem-
badje, miniwinkeltje, wasserette, tafeltennis, kinderspeeltuintje, midgetgolfbaan, Jeux de Boules-baan, 
bibliotheek met tv-hoek in recreatiezaal en klootschiet-route. En vlak naast de camping is eetcafé, ke-
gelbanen en een snackbar. Nee, in principe hoef  je de camping niet af! Maar dat zou zonde zijn want 
camping Alinghoek is schitterend gelegen, aan de rand van het natuurgebied ‘Drouwenerzand’.” 

Natuurgebied ‘Drouwenerzand’ 
Roel Hebels overdrijft niet, want camping Alinghoek is misschien wel gelegen pal naast één van de 
mooiste stukjes natuur van Drenthe. Veel campinggasten verbazen zich er telkens weer over dat je 
zo vanaf  de camping het fraaie natuurschoon van ‘Drouwenerzand’ op de Hondsrug binnen wandelt 
of  fietst. “We krijgen daar inderdaad vaak complimenten over. Maar vergeet niet dat Drenthe in zijn 
geheel van een ongekende schoonheid is. Drenthe is synoniem voor onthaasten, en daar willen we op 
onze camping een begin mee maken. Alinghoek is het ervaren van een weldadige rust in combinatie 
met de Drentse gemoedelijkheid.” 

www.alinghoek.nl 
Jans en Roel Hebels hebben na al die jaren nog niets van het plezier van het runnen van een camping 
verloren. “Samen met onze echtgenotes hebben we het altijd erg naar onze zin”, besluit Jans Hebels. 
“We vinden het fijn om met verschillende mensen om te gaan. Bovendien geeft het ons nog steeds 
een vakantiegevoel als we op de camping zijn.” 

Camping Alinghoek, populair bij vooral jonge gezinnen en 50-plussers, is gevestigd aan Alinghoek 16 
in Drouwen. Telefoon: 0599-564271. Voor meer informatie kunt u ook eens kijken op 
www.alinghoek.nl. Dan wordt ook duidelijk dat het cijfer 9 geenszins overdreven is.
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Buitengewoon 
goed leven 
en recreëren!

 www.aaenhunze.nl



www.thijsenaafke.nl

NIEUW!  

Thijs & Aafke Express

Voor o.a. kinderpartijtjes, familie-

feesten, groepsvervoer, excursies

door de regio enz. Verwarmd, comfor-

tabel, ruime zitplaatsen en rolstoel-

vriendelijk. Voor info m.b.t. de Express

belt u met Thijs & Aafke: 06-46750490

ONBEPERKT

DINEREN
ELKE ZONDAG

BRUNCH!

Onbeperkt 
genieten 
kan nog!

Bij ons kunt u lekker en voordelig uit eten! 
Laat u verrassen door ons zeer uitgebreide buffet, bestaande uit 

o.a. 25 voorgerechten, 29 hoofdgerechten en 16 dessert gerechten.
U kunt altijd heerlijk dineren, want we zijn 7 dagen per week geopend.

Zondags van 11.00 tot 14.00 uur kunt u onbeperkt brunchen.
Kinderen tegen goedkoper tarief.

Graag tot ziens!  Thijs & Aafke

Graag tot ziens!
Thijs & Aafke
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Wie wil er niet kamperen op de camping van het jaar?
door Jaap Ruiter 
Camping ‘Op ’t Kalkamp’ aan de Verlengde Asserstraat 83a in Gieten behoeft nauwelijks 
introductie bij fervente kampeerders. De VeKaBo-camping van Bé en Geesje Hoiting werd 
in 2011 uitgeroepen tot camping van het jaar. “Daar zijn we nog steeds heel trots op”, zegt 
Geesje Hoiting. “Want er zijn bijna 1000 VeKaBo-campings waar uit kan worden gekozen!” 

Noodgedwongen verhuizing 
In 2013 wordt het 20-jarig bestaan van camping ‘Op ’t Kalkamp’ gevierd, maar de fraaie camping is 
pas sinds 2004 op de huidige locatie aan de Verlengde Asserstraat 83a gevestigd. “Dat komt omdat 
we vanwege de nieuwe rotonde bij Gieten moesten verhuizen”, legt Geesje Hoiting uit. “Zowel de 
boerderij als de camping werden daarom een paar honderd meter verplaatst. Dat bood ons de gele-
genheid om de camping helemaal nieuw in te richten en op te bouwen, daarbij gebruik makend van 
onze eerdere ervaringen. Omdat we hier nog maar zo kort zijn gevestigd is het een supermoderne 
camping met alle luxe die de huidige kampeerder mag verwachten. In het begin was het nog een 
beetje kaal vanwege de nieuwe aanplant, maar momenteel is het weer even knus als eerder.” 

Van alles te doen in de directe omgeving 
Camping ‘Op ’t Kalkamp’ is een rustige, vriendelijke, gastvrije en kleinschalige camping met 25 
plekken van elk 15 meter breed en is op een steenworp afstand gelegen van de Staatsbossen. ‘Op ’t 
Kalkamp’ heeft diverse verharde camperplaatsen en een stortplaats voor campers. Alle plaatsen zijn 
voorzien van 6 ampère elektriciteit en draadloos internet. Daarnaast kunnen kampeerders gebruik 
maken van een modern toiletgebouw inclusief  wasmachine, centrifuge en magnetron. In de directe 
omgeving is van alles toe doen: verwarmd openluchtzwembad dat voor gasten van ‘Op ’t Kalkamp’ 
gratis is te bezoeken, molen ‘De Hazewind’, fuchsiakwekerij, antiekboerderij, kanovaren, Boom-

kroonpad, Noorderdierenpark, TT-circuit, golfbaan, Hunebed informatiecentrum, 
Beek- en Esdorpenlandschap Drentse Aa, Hunze Vallei, viswater en fietsknooppunten. 

‘Ik hou zelf  ook van kamperen’ 
Geesje Hoiting heeft na bijna 20 jaar nog steeds erg veel plezier in het runnen van cam-
ping ‘Op ’t Kalkamp’. “Bé is verantwoordelijk voor de boerderij en ik voor de camping. 
Ik vind het nog steeds heel leuk. Dat komt waarschijnlijk omdat ik zelf  ook veel van 
kamperen hou en meer interesses heb dan alleen de boerderij. Toen in 1993 ons ‘kal-
verkampie’ overbodig werd, een stukje land dat voor jonge kalfjes werd gebruikt, heb ik 
mijn plannen om ooit een camping te gaan beginnen waargemaakt. Ook Bé was direct 
enthousiast. We begonnen met vijf  plekken en noemden de camping naar ‘De Kalkam-
pen’, een oude, voormalige streek in Gieten.” 

www.optkalkamp.nl 
Camping ‘Op ’t Kalkamp’, geopend van 1 april tot en met 31 oktober en tevens voor 
logies en ontbijt, is gevestigd aan de Verlengde Asserstraat 83a in Gieten. Telefoon: 
0592-261368. Voor meer informatie kunt u kijken op www.optkalkamp.nl.
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Landgoed De Dodshoorn
De Dodshoorn is een van de eerste nieuwe landgoederen van Nederland. Het landgoed, 23 
hectare groot, is in 2004 aangelegd ter versterking van de ecologische verbindingszone tus-
sen de grote boswachterijen van Gieten en Grolloo (met een gezamenlijke oppervlakte van 
circa 7.000 hectare). Op het particulier bewoonde landgoed zijn gasten in een sfeer van luxe, 
kwaliteit en kleinschaligheid meer dan welkom. Hier beleeft u het echte landleven! 

Beleef het echte landleven
Een romantisch weekendje weg, een weekje stijlvol vertoeven in de natuur met gezin of  
vrienden: op landgoed De Dodshoorn zijn alle ingrediënten aanwezig voor een heerlijk 
verblijf. Per trap bereikt u de eerste verdieping van het Gastenhuis. U logeert hier in het 
sfeervol en luxueus ingerichte landgoedappartement. 

Verblijven in betaalbare luxe
Het gastenverblijf  met tuin en terras is geschikt voor maximaal zes personen. Er zijn drie 
slaapkamers met uitstekende bedden. Een van de slaapkamers is ingericht als studeerruimte 
met een slaapbank. De ruime en stijlvol ingerichte woonkamer met half  open keuken is 
voorzien van alle gemakken. Vanuit de openslaande deuren heeft u een fantastisch uitzicht. 
De kans is groot dat u ‘s morgens reeën ziet grazen.

Optimaal genieten van het Drentse landschap
De Dodshoorn is een prima uitvalsbasis om prachtige wandel- en fietstochten te maken. 
Het landgoed wordt omringd door grote boswachterijen en natuurgebieden met eindeloze 
recreatieve routes. Deze uitgestrekte paden zijn vanaf  het landgoed rechtstreeks bereikbaar. 
Zo kunt u onbegrensd genieten van het prachtige Drentse landschap.

Veelzijdige activiteiten
In de omgeving zijn ook veel attracties voor (jonge) kinderen te vinden. U kunt wandelen 
door de boomtoppen over het Boomkroonpad, of  sprookjes beleven in het Sprookjeshof. 
Voor actieve ontspanning en bijzondere uitstapjes biedt de fraaie Drentse omgeving voor 
ieder wat wils. 

Uit of thuis dineren? 
U kunt genieten van heerlijke diners in diverse restaurants in de nabijgelegen dorpen Rolde 
en Schoonloo. Maar natuurlijk kunt u ook zelf  in alle rust een uitgebreide maaltijd in het 
appartement bereiden. De keuken is van alle gemakken voorzien en compleet ingericht.

Specialiteit van De Dodshoorn
De Dodshoorn heeft uitgebreide faciliteiten voor het meebrengen van eigen paarden. U 
kunt uw vaardigheden aanscherpen in de dressuurbaan en op het unieke men- en eventing-
parcours met hindernissen en waterbak. Daarnaast zijn de eindeloze ruiter- en menroutes in 
de vrije natuur direct vanaf  het landgoed toegankelijk!

Het mooiste appartement van Nederland
Met trots vermelden wij graag dat het appartement de ‘Er Op Uit in Eigen Land Prijs’ heeft 
gewonnen. Dit betekent dat u in het mooiste appartement van Nederland kunt logeren!
Het landgoed is uitermate geschikt om in totale rust te verblijven. Er is slechts één apparte-
ment op landgoed De Dodshoorn. De beschikbaarheid daardoor beperkt. Neemt u gerust 
contact met ons op voor vragen en reserveringen. 

Graag tot ziens op landgoed De Dodshoorn!
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LAVENDELBOERDERIJ
Het centrum voor lavendel in Noord-Nederland

Rust, ruimte en weldadige gastvrijheid: zo laat een verblijf  op Lavendelboerderij Ruiten-
borgh zich het beste typeren. Wij – Theo en Adri van Ruiten-Corzaan – verwelkomen u 
graag op onze stijlvol gerenoveerde veenkoloniale Oldambtster villaboerderij in het Drentse 
Nieuwediep.

Onze boerderij dateert van 1899. Tal van authentieke details herinneren aan de rijkdom en glorie die 
dit landbouwgebied destijds beleefde. Het perceel is omzoomd met majestueuze bomen begroeide 
windsingels. Eenmaal binnen waant u zich dankzij de smaakvolle inrichting een beetje in Engeland. 
Hier komt u werkelijk tot rust!

Lavendeltuin
Vanaf  begin juni beginnen de lavendel-
planten in onze lavendeltuin van ruim 
5000 m² te bloeien. Vijftig verschil-
lende soorten staan klaar om bezichtigd 
te worden. Gun uw ogen en neus de 
weelde van de paarse gloed en geur van 
de lavendel. U waant zich helemaal in 
een lavendelparadijs. Geniet er van de 
stilte en de weelde die u tegemoet komt. 
Tot slot kunt u uw geurzin testen bij het 
unieke geurstation in de tuin.

Zeepmakerij “De oude stal”
In de oude stal van de voormalige boerderij komen u tegenwoordig de heerlijkste geuren tegemoet. 
Hier produceren wij onze Drentse zeep en zeepproducten evenals enkele parfums.

Zeep- body- en cadeaushop
In onze knusse winkel voeren wij een exclusief  en toch betaalbaar assortiment van zeep, oliën, 
crèmes, geuren, bodymilks en veel meer. Na grondig zoekwerk in Schotland, Engeland en de Franse 
Provence hebben we prachtige merken bij elkaar weten te brengen. Ook onze eigen productlijn vindt 
u natuurlijk hier. Minstens zo verrassend is onze collectie natscheerproducten uit Engeland, zoals 
scheermessen en kwasten. Kortom, een keur van bijzondere geschenken voor haar en voor hem.

Koffie- en theeschenkerij
Onder de gebinten van de voormalige graanschuur serveren wij in onze gezellige koffie- en thee-
schenkerij een klassieke high tea of  afternoon tea. Vanzelfsprekend vergezeld van die typische En-
gelse lekkernijen zoals huisgemaakte scones. Maar ook voor een lunch bent u bij ons aan het juiste 
adres. En als het lekker weer is, dan is het heerlijk toeven op het terras.

Bed & Breakfast – Welness
Overnachten in onze Jachtkamer, Golfkamer of  Bruidssuite is een onvergetelijke ervaring. Buiten is 
het stil en aarde donker. Binnen geniet u van optimaal comfort op topklasse bedden en in een bad-
kamer met luxueuze stoomdouchecabine of  powerstreambad. Uw kamer is voorzien van internet-
aansluiting. U kunt privé gebruik maken van onze fitnesskamer met apparatuur, infrarood sauna en 
zonnebank. En ’s ochtends wacht u een overheerlijk ontbijt met een kakelvers eitje.

Presentaties en workshops
Voor grote groepen (tot 50 personen) verzorgen wij presentaties over de geheimen van lavendel. 
Voor kleinere groepen (min. 4 personen) geven wij workshops zeep- en parfum. Presentaties en 
workshops alleen op afspraak. In de zomermaanden zijn er workshops fuseau (lavendel geurbuidel-
tje) maken.

Bijzondere dagen
- 23 en 24 maart    Open weekend  - Start van het zomerseizoen
- 13 en 14 juli  Lavendelfestival
- 23 en 24 november  Open weekend – winterseizoen

Theo en Adri van Ruiten-Corzaan
Nieuwediep 58,  9512 SJ  Nieuwediep (bij Stadkanaal)  Nederland
Coördinaten:  53.01.13.62.N   en    6.53.24.92.O
Tel: +31(0)599-648532
E-mail: info@ruitenborgh.nl
Website: www.lavendelboerderij.nl

Openingstijden
Van woensdag tot en met zaterdag van 10.30 tot 
17.30 en op zondagen van 13.00 tot 17.30 uur. 
Gedurende de wintermaanden van 1 november tot 
half  maart ook gesloten op woensdag en donderdag. 
Wijzigingen voorbehouden. Zie voor juiste tijden de 
website.
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Vakantie op
de Drentse
Hondsrug?

www.vakantieindrenthe.nl
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Nieuw in Valthermond: 
Minicamping Klein Brabant
Wij (Marc, Leonie en Lisa) zijn in 2009 
verhuisd vanuit Brabant naar Drenthe 
om onze droom waar te gaan maken: een 
eigen minicamping! We zijn begonnen 
met de oude stal om te bouwen naar een 
sanitairruimte en het land te voorzien van 
elektra en waterpunten. “Waar we vooral 
erg trots op zijn, zijn de zelf  gerealiseerde 
sanitaire voorziening”, aldus Leonie.

In 2013 gaat het dan echt gebeuren: we gaan 
open! Klein Brabant is een kleine, rustige 
minicamping met maximaal zes plekken in 
Valthermond, Drenthe. De camping bevindt 
zich aan de achterzijde van onze boerderij op het 
weiland, waar u afgeschermd door bomen en strui-
ken geniet van de rust op het platteland.
‘s Avonds kunt u gezellig wat drinken bij onze stook-
plaats. 

Op ons andere stuk weide, naast het huis, staan ieder 
jaar enkele schapen. U kunt genieten van de lam-
metjes die vooral ‘s avonds veel plezier maken. Deze 
winter werken we hard aan onze nieuwe aankoop, 
een pipowagen. Deze kunt u dan ingericht huren 
zodat u ook zonder eigen tent of  caravan bij ons kunt verblijven. 

De camping ligt centraal voor uitstapjes in Drenthe en Oost-Groningen. Natuurlijk kunt u bij ons 
terecht voor tips en folders voor activiteiten in de regio en fietstochten. Ook verzorgen wij graag een 
brood- en/of  ontbijtservice. 

Onze camping is tevens een prima uitvalsbasis voor de jaarlijkse Fietsvierdaagse in Drenthe van 23 
tot 26 juli 2013. 

Graag ontvangen wij u met Brabantse gezelligheid in het mooie Drenthe! Kijk ook eens op onze 
website: www.minicampingkleinbrabant.nl

Marc, Leonie en Lisa

Minicamping Klein Brabant
Zuiderdiep 355
7876 AT Valthermond
Tel. 0599-852079

@-mail     :   info@minicampingkleinbrabant.nl
Facebook :   www.facebook.com/MinicampingKleinBrabant

“Jolige Joris” nieuwste aanwinst Buffetrestaurant Thijs & Aafke!

John de Mol’s touringtrein doet 
vanaf 2013 dienst in Drenthe!
Vanaf  2013 is Buffetrestaurant Thijs & Aafke een unieke bezienswaardigheid 
en belevenis rijker. De horecagelegenheid beschikt namelijk sinds kort over een 
luxueuze en bijzondere touringtrein, waarmee dagjesritten, excursies en tours 
worden uitgezet tegen de uitzonderlijk scherpe tarieven die u van de eetgele-
genheid gewend bent. “We zijn door John de Mol van Endemol Studio’s op de 
hoogte gebracht van dit uitzonderlijke voertuig, en zagen direct dat dit onze 
regio iets unieks zou kunnen brengen.”, vertelt Vestigingsmanager Sven Hazel-
hekke met gepaste trots. “Na een paar goede gesprekken hebben we besloten 
deze chique trein in te zetten om onze gasten een fantastische ervaring te bie-
den! Vanaf  januari worden we zelfs versterkt door een nieuwe collega, mevrouw 
Rennie Wekema, die er voor zorgt dat er voor ieder feestje en partij een excursie 
op maat gemaakt kan worden.”

“Een enorm mooie uitdaging waar ik erg enthousiast over 
ben!”, glundert mevrouw Wekema. “Inmiddels hebben we 
de eerste aanvragen voor rondritten al binnen, en zijn de 
vaste arrangementen helemaal uitgestippeld. Groepen van 
10 tot 60 personen van alle leeftijden kunnen gebruik maken 
van deze bijzondere tourtrein, en voor elke samenstelling 
hebben we leuke uitjes en activiteiten. De trein zelf  is zeer 
comfortabel, geheel verwarmd en rolstoeltoegankelijk ge-
maakt. En het eindstation is Buffetrestaurant Thijs & Aafke, 
zodat de dagafsluiting altijd bestaat uit een fantastisch diner 
voor alle passagiers!”

Heeft u binnenkort ook iets te vieren met uw familie, 
vrienden, kinderen en/of  uw bedrijf  en bent u benieuwd 
geworden naar de mogelijkheden? Mevrouw Wekema (tele-
foonnummer 06-46750490) staat u graag te woord en neemt 
samen met u uw wensen door!

Hotel Odoorn/Bistro La Finca: een gezellig en 
sfeervol familiehotel met een uitstekende bistro in 
Odoorn
Hotel Odoorn ligt gelegen in het prachtige brinkdorp Odoorn op de Drentse Hondsrug. Dit sfeervol en 
gezellig familiehotel beschikt over een uitstekende bistro waar U iedere dag kan kiezen uit een 3 gangen 
keuze menu..deze is zeer gevarieerd. Ook aan gasten met een dieet word gedacht.

Odoorn ligt te midden van een bosrijk gebied waar U de mooiste fiets- en wandelpaden vind. Ook de alom be-
kende hunebedden zijn hier ruimschoots aanwezig. Wij verstrekken U geheel kosteloos de fiets- en wandelroutes 
en bij ons vind U een overdekt en afgesloten fietsenstalling. Wij zijn een prima uitvalsbasis als U een dagtrip wilt 
maken met zowel de auto als openbaar vervoer, want Drenthe heeft U heel veel te bieden. Voor deze trips hebben 
wij uitgebreide informatie betreft openingstijden en prijzen van diverse musea en bezienswaardigheden. U kunt 
ons bellen of  mailen voor eventuele beschikbaarheid en een leuke prijsaanbieding. 

Wanneer u meldt dat u via de vakantiebeurs reageert, ontvangt u een eenmalige korting. Wij verwelkomen U graag 
in het prachtige Odoorn. Hotel Odoorn/Bistro La Finca vindt u aan de Hoofdstraat 40 te Odoorn. Tel. 0591-
767275 of  kijk eens op onze site: www.hotel-odoorn.nl.
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De gemeente Aa en Hunze kent 
een aantal boswachterijen met 
duizenden hectares bos en 
heidegebieden
Een groot deel van de gemeente ligt op de Hondsrug. Er is het toeristisch zeer aantrek-
kelijke Drentse Aa gebied, een Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap. Daarin ligt het 
Balloërveld waar zich een informatiecentrum en een schaapskooi bevinden. Maar ook het 
Drouwenerzand, het Strubben-Kniphorstbos en andere mooie wandelgebieden hebben hoge 
recreatieve waarden. Grenzend aan de provincie Groningen ligt een uitgestrekt veengebied 
met onder meer het Hunzedal. 

Allerlei nieuwe ontwikkelingen zijn gaande met betrekking tot natuurbeheer in met name dit veenge-
bied. Hierdoor wordt ook dit gebied steeds aantrekkelijker voor toeristen. De gemeente is in het bezit 
van een rijke historie. Zo zijn er diverse hunebedden, molens en kerken. Het pinetum Ter Borgh 
(http://www.pinetumanloo.nl/) ligt tussen de dorpen Anloo en Eext temidden van in de jaren 1922-
1930 aangeplant bos, hoofdzakelijk bestaande uit lariks, fijnspar, grove den en beuk, met lanen van 
voornamelijk Amerikaanse eik en afgewisseld met vennen en heidevelden. Het is een aantrekkelijk 
park waarin men langs wandelpaden kan genieten van de grote verscheidenheid in kleur en vorm van 
de diverse coniferen.

Recreatie en Toerisme in de 
gemeente Aa en Hunze
De gemeente kent een aantal boswachterijen met duizenden hectares bos en heidegebieden. 
Een groot deel van de gemeente ligt op de Hondsrug. Er is het toeristisch zeer aantrekke-
lijke Drentse Aa gebied, een Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap (http://www.drent-
scheaa.nl/). Daarin ligt het Balloërveld waar zich een informatiecentrum en een schaaps-
kooi bevinden. Maar ook het Drouwenerzand, het Strubben-Kniphorstbos en andere mooie 
wandelgebieden hebben hoge recreatieve waarden. 

Grenzend aan de provincie Groningen ligt een uitgestrekt veengebied met onder meer het Hunzedal. 
Allerlei nieuwe ontwikkelingen zijn gaande met betrekking tot natuurbeheer in met name dit veenge-
bied. Hierdoor wordt ook dit gebied steeds aantrekkelijker voor toeristen. De gemeente is in het bezit 
van een rijke historie. Zo zijn er diverse hunebedden, molens en kerken. Het pinetum Ter Borgh 
(http://www.pinetumanloo.nl/) ligt tussen de dorpen Anloo en Eext temidden van in de jaren 1922-
1930 aangeplant bos, hoofdzakelijk bestaande uit lariks, fijnspar, grove den en beuk, met lanen van 
voornamelijk Amerikaanse eik en afgewisseld met vennen en heidevelden. Het is een aantrekkelijk 
park waarin men langs wandelpaden kan genieten van de grote verscheidenheid in kleur en vorm van 
de diverse coniferen.

Borger-Odoorn is een prachtige 
wandel- en fietsgemeente
In het bos en op de heide, maar ook in het open veenlandschap, ervaart u nog echte rust en 
ruimte. U vindt er wandel-, fiets- en ruiterpaden, maar kunt er ook heerlijk picknicken of  
recreëren aan een van de beschutte recreatieplassen. 

Ook in cultureel opzicht is Borger-Odoorn interessant. In de hunebedhoofdstad Borger, ligt het 
grootste hunebed van Nederland. 

Ook het eerste Aardkundige Monument van Nederland, het actieve stuifzandgebied Drouwenerzand, 
is in onze gemeente te bewonderen. In Exloo vindt u de schaapskooi met een grote schaapskudde. 
En wat dacht u van een wandeling tussen de toppen van de bomen van het boomkroonpad in Drou-
wen?

Voor wie op zoek is naar vertier, zijn het Attractiepark Drouwenerzand, het Hunebedcentrum in 
Borger en Kabouterland in Exloo de grotere trekpleisters. Verder zijn er diverse musea, een open-
luchttheater, horecagelegenheden en evenementen. 

Zie voor meer informatie www.bestemmingborgerodoorn.nl.

Borger-Odoorn is een 
bloeiende en levendige 
plattelandsgemeente
Dat ziet u terug in het gevarieerde winkelaanbod: bijna tweehonderd detailhandelszaken. 
Een groot deel van de winkels is te vinden in en rond het toeristisch centrum van Borger. 
Maar ook in de andere dorpen vallen er tal van leuke winkels te ontdekken. 

Zo kunt u in Exloo een bezoek brengen aan de grootste schoenenspeciaalzaak van Noord-Nederland 
en is er in Nieuw-Buinen een vierhonderd jaar oud bedrijf  dat nog steeds met de hand aardewerk 
vervaardigt.

Naast het ruime winkelaanbod kunt u iedere dinsdag van 8.00 tot 12.00 uur in Borger de weekmarkt 
bezoeken. Op deze markt vindt u naast de gebruikelijke waren ook diverse streekspecialiteiten. 
Woensdagochtend is er markt in Odoorn en woensdagmiddag in Exloo.

Specifiek in de zomerperiode zijn er diverse goed bezochte markten, fairs en proeverijen in de ge-
meente.
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