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Terug naar de essentie
De ware liefhebber van design
slaat af bij Flier Interieur!

K

omende week ga ik met mijn gezin

En tussen al dit moois, in het hart van

naar Drenthe en dus beleven we

de provincie, verrijst nu exclusief familie-

dezer dagen veel vakantievoorpret. We

resort PUUR Exloo in een UNESCO-natuur-

pakken de reistassen en bedenken wat

gebied. PUUR Exloo, met honderdtachtig

we allemaal gaan doen (ábsoluut een dag

royale vakantievilla's, staat garant voor

op expeditie in Wildlands en een avond

rust, ruimte en oneindig plezier met elkaar

sterrenkijken in het Planetron). Quality-

of de hele familie. Maar ook voor kwaliteit

time met je gezin is altijd al heerlijk, maar

en ingetogen luxe. Het resort biedt de

Eindeloos combineren met fraai design van topmerken?

zoek je daarbij de rust op en ga je, zoals

ideale gelegenheid terug te gaan naar

Maak kennis met een ongekende wereld aan woon-

in mijn geval, van een van de meest dicht-

jezelf, elkaar en de natuur, in een com-

inspiratie. Hier vormen uw smaak en onze kennis de basis

bevolkte provincies – Noord-Holland –

fortabel onderkomen met veel privacy.

voor een perfecte match.

naar de dunstbevolkte, dan is dat ronduit

De huizen worden opgetrokken in tradi-

een verademing. Dag drukte en hectiek,

tionele Drentse stijl en krijgen onder

wij zijn er even niet!

meer een sauna, een gashaard en meer-

Concreet en gratis gepresenteerd in 3D, compleet met
lichtadvies.
Van verlichting tot stoffering, van zitmeubel tot kasten en
accessoires... bewonder onze veelzijdige collecties.
Kies bij Flier Interieur voor een bovengemiddeld resultaat:
een interieur waar u écht blij van wordt.

Onze merken zijn o.a.:
• Artimide • Artifort • Cloak • Bree’s New World • Bert Plantagie • Foscarini • Gelderland • Interstar
• Kendix • Kartell • Kvadrat • Label • Leolux • Metaform • Mdf italia • Montis • Montana • Pastoe
• De Ploeg • Pilat pilat • Pode • Van Besouw • Verosol

dere badkamers. En natuurlijk worden ze
Drenthe heeft een heerlijk landelijk ka-

voorzien van technologische snufjes, zoals

rakter. Echt grote steden zijn er niet en

oplaadpunten voor elektrische fietsen,

het merendeel van de inwoners woont

glasvezelinternet en smart-tv’s. Het land-

in de dorpen op het platteland. Er zijn

schap krijgt een parkachtige inrichting

nationale parken waar je een herder met

met een lanenstructuur en streekeigen

zijn schapen tegenkomt, waar je oeroude

planten. PUUR Exloo is, kortom, een hoog-

hunebedden vindt en karrensporen ziet

waardig concept op een beeldschone,

van eeuwen geleden. Lammetjes kijken

unieke locatie. Een nieuw level in vakan-

doe je bij de schaapskooi. Er zijn klim-

tievieren in het bijzondere oerlandschap

bossen waar je eindeloos kunt klauteren,

van Drenthe. Wij kunnen niet wachten en

tokkelen en abseilen. Een boomkroonpad

hebben nu al ongekend veel voorpret. En

zelfs, waar je op grote hoogte langs de

dat wens ik u natuurlijk ook van ganser

toppen van oude bomen loopt.

harte toe!

Laat u eindeloos inspiren door onze design collecties:
Banken • Stoelen • Fauteuils • Kasten • Wandmeubels • Tafels • Verlichting • Raamdecoratie • Vloerkleden

Cornelis Houtmanstraat 47, Emmen • (T) 0591 - 618 048 • www.flierinterieur.nl
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Wist je
dat..?

3

Drenthe
maar liefst

Nationale Parken heeft?
Het Dwingelderveld,
het Drents-Friese Wold
en de Drentsche Aa.

Er zijn bovendien
3 Natuurparken:
De Hondsrug, het Holtingerveld en het Drentse
Veenland. Veel wonderschone natuur dus!

de inwoners van Drenthe
de gelukkigste
van Nederland zijn?

de haven van Meppel één van de grootste
van Noord-Nederland is?

traditiegetrouw
met Oud & Nieuw
Kniepertjes en
Drentse rolletjes
worden gegeten?

De monumentale binnenstad van Meppel heeft
karakteristieke grachten,
straten en pleinen, waar
het gezellig winkelen is.

Daarnaast is
het onvervalste

carbidschieten
er groot.

Mede dankzij de prettige,
veilige woonomgeving, met
relatief veel ruimte en rust.

je een rondje Drenthe
kunt varen?

de Dwingeloo
Radiotelescoop
bij in gebruikname
En je vaart zo door naar
Friesland of Duitsland!

de GROOTSTE
ter wereld was?

In 1956 werd
hij officieel
geopend door
koningin Juliana.

in Drenthe veel muziekfestivals georganiseerd
worden? Zoals het Holland
International Blues Festival
In Grolloo is bovendien het C+B Museum,
dat de herinnering aan de Drentse band
Cuby & The Blizzards levend houdt.
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op nog geen halfuur
rijden van Planetron
Dwingeloo het Beide zijn bijzonder
Herinneringscentrum en zeker een
Kamp Westerbork ligt? bezoek waard.

er in Drenthe al eeuwen verhalen

over de mythische,

verdwenen stad
Hunsow bestaan?

De stad zou in de negende eeuw ten onder zijn gegaan
door invasies van de Noormannen. In de negentiende
en twintigste eeuw is veel historisch onderzoek naar
Hunsow gedaan. Maar er is nooit bewijs gevonden dat
de stad ooit echt heeft bestaan.

het laatste en enige

kasteel van Drenthe
te vinden is in het
vestingstadje Coevorden?

Het staat ook afgebeeld
op de Drentse vlag.

De stad zou volgens de Coevordense
dominee Johan Picardt nabij de rivier
de Hunze hebben gelegen tussen
Exloo en Valthe, in de huidige
gemeente Borger-Odoorn.

Het Wapen van Odoorn,
waarin de mythische stad
afgebeeld staat.
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van

alle

tijden

Direct achter familieresort PUUR Exloo ligt een geopark dat onlangs is
uitgeroepen tot Unesco-gebied. Geograaf Harrie Wolters neemt ons mee
in de geschiedenis ervan, van de prehistorie tot nu.
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P
Harrie Wolters is naast geograaf
ook adjunct-directeur van
Hunebedcentrum Borger.
Voor meer informatie over
De Hondsrug Unesco Global Geopark,
zie dehondsrug.nl.

UUR Exloo ligt mooi, midden in het

een direct effect op ons landschap hebben

Hondsruggebied, op de rand van de

gehad. De een-na-laatste, de Saale-ijstijd,

Hondsrug en kijkend naar het Hunzegebied.

heeft de Hondsrug gevormd en de keien

Direct achter het familieresort ligt een

en het keileem hierheen gebracht. In de

schat aan moois, van hunebedden, droog-

laatste, de Weichsel-ijstijd, was hier geen

dalen uit de laatste ijstijd en keienweg-

ijs, maar was het wel extreem koud. Toen

getjes, tot grafheuvels en stuifzandcom-

zijn de droogdalen, de pingoruïnes en het

plexen. Het Hondsrug Unesco Global Geo-

dekzand gevormd. Pas twaalfduizend jaar

park dankt zijn Unesco-status aan de unieke

geleden werd het langzaam warmer en

ontstaansgeschiedenis – gedurende meer-

kwamen de eerste mensen naar het gebied,

dere ijstijden – in combinatie met de bijzon-

de rendierjagers. Later, bijna vijf en een

dere cultuurhistorie.

halfduizend jaar geleden, gingen de jager-

De uitgestrektheid
van de Rolderrug
en de Hondsrug
in de provincie
Drenthe

verzamelaars op in een boerencultuur, dat
Er zijn meerdere ijstijden geweest, drieën-

waren de hunebedbouwers. En sindsdien

twintig maar liefst, waarvan de laatste drie

is het gebied altijd bewoond geweest.'

2.588 miljoen tot 150.000 jaar geleden:
± 21 ijstijden

600.000 jaar geleden:
Ontstaan van de Mammoet

Pleistoceen

150.000 jaar geleden:
Saale-ijstijd bracht keien en keileem

De mammoet leefde
tot 40.000 jaar
geleden ook in Drenthe

116.000 jaar geleden:
Weichsel-ijstijd vorming van droogdalen,
pingoruïnes (l.) en dekzand (r.)

12.000 jaar geleden:
Eerste mensen 'Rendierjagers' in Drenthe

5.500 jaar geleden:
'Hunebedbouwers'

Heden

Holoceen

KRACHT
'Ik ben er heel trots op dat het gebied nu door Unesco
erkend is. We hebben er lang en hard aan gewerkt en
uiteindelijk deze unieke status gekregen. De Hondsrug

”

is het enige Unesco-geopark van Nederland en hoort
nu bij de bijzonderste landschappen in de wereld. We
zijn blij dat ook PUUR Exloo de waarde van het gebied
hoog inschat en er kracht uit wil halen.
Een geopark moet zich blijvend ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van bewustwording bij de eigen

‘We laten bezoekers
graag zien hoe ongelooflijk
mooi het hier is’

inwoners; we zijn trots met zijn allen en willen het
gebied behouden, wat niet betekent het op slot doen.
Nee, we willen bezoekers juist laten zien hoe ongelooflijk mooi het hier is.'

Drenthe kent schitterende
natuurgebieden, met bossen,
vennetjes en heidevelden. De hei
is natuurlijk altijd prachtig, maar
augustus is bij uitstek de maand
van de heidewandelingen.
Foto door Bydrone
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B

orger-Odoorn is een zogeheten

Dit

Cittaslow-gemeente. Een dergelijke

Odoorn als een plek waar het goed toeven

gemeente

onderscheidt

zich

kwaliteitskeurmerk

labelt

Borger-

dankzij

is. Waar vind je nog zoveel ruimte, zo’n

specifieke kwaliteiten op het gebied van

uitgestrekte en gevarieerde natuurlijke

leefomgeving, landschap, streekproducten,

omgeving met zoveel mogelijkheden?

gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuur-

Jan Seton,
Burgemeester van
gemeente Borger-Odoorn

Altijd

Hij is er trots op een Cittaslow-gemeente te mogen vertegenwoordigen. Burgemeester Jan Seton: 'Dit kwaliteitskeurmerk
labelt Borger-Odoorn als een plek waar het goed toeven is.'

vakantie

Cittaslow betekent letterlijk 'Langzame stad' en is
een internationaal keurmerk voor gemeenten die
op verschillende gebieden
goed scoren, bijvoorbeeld
leefomgeving, landschap,
streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en
behoud van identiteit.
De gemeenten mogen
niet meer dan 50.000
inwoners hebben.

historische waarden en diversiteiten en

Drenthe is als recreatieprovincie volop

behoud van eigen identiteit. Dat zien

in ontwikkeling. Eén van de positieve

we in Borger-Odoorn terug in de aantrek-

gevolgen daarvan is dat in gemeenten met

kelijke omgeving, met volop ruimte om

veel toerisme altijd een soort vakantie-

prettig te wonen, werken en recreëren. Ook

stemming heerst. Daar staan we om

duurzaam wonen en ondernemen maakt

bekend en dat wordt door iedereen als

hier deel van uit.

prettig ervaren.

Onder andere met het stimuleren van

Met familieresort PUUR Exloo hebben we

energiebesparende

levert

straks meer vakantiewoningen van hoge

Borger-Odoorn haar bijdrage aan een

kwaliteit, en dat past bij Exloo. Het park

groenere

en

maatregelen

wereld.

is vooral gericht op de aantrekkelijke

Daarnaast ervaren inwoners en bezoekers

milieubewustere

omgeving om te wandelen en te fietsen,

de aantrekkingskracht van Borger-Odoorn

dus ik verwacht dat veel van de gasten

dankzij de gastvrije sfeer en de menselijke

Exloo zullen bezoeken. Een mooi Drents

maat, waar Cittaslow zich ook door ken-

dorp als Exloo zal zeker voldoen aan

merkt. Of je er nu vakantie viert of woont.

hun verwachtingen als het gaat om de

Dat laatste kan ik alleen maar beamen,

landelijke ligging en de rust. En dan

ik woon met veel plezier in deze mooie

hebben we het nog niet eens over de vele

rustige, groene en gastvrije gemeente!'

hoogwaardige voorzieningen en de gastvrijheid die de bezoeker hier ervaart.

HOGE KWALITEIT

Borger-Odoorn is een Drentse gemeente

'Het internationale netwerk van Cittaslow-

bij uitstek. De meeste hunebedden vind

gemeenten telt inmiddels meer dan twee-

je in onze gemeente – in Borger bevindt

honderdtwintig gemeenten in dertig lan-

zich dan ook het Hunebedcentrum, in

den wereldwijd. Borger-Odoorn is één van

combinatie met de mooie omgeving met

de tien Nederlandse Cittaslows, en daar

de uitstekende infrastructuur, een aan-

ben ik trots op.

beveling van formaat.'

‘Waar vind je nog
zoveel ruimte,
zo’n uitgestrekte
en gevarieerde
natuurlijke
omgeving?’
14 | P U U R
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5.

kop

Wil je je favoriete adresje voor na
een lange fietstocht prijsgeven?

'Zonder twijfel café-restaurant 't Hunebed in Borger.
De tijd heeft er stilgestaan, de verhalen aan de bar
staan bol van de nostalgie en het bier smaakt er
fantastisch.'

6.

‘Het bijzondere is
bovenal de rust en de
ruimte. Maar ook de
fantastische fietspaden
en de enerverende
mountainbikeroutes ’
Café-restaurant
't Hunebed in Borger

Fietsen in Drenthe in een woord?
'#derrrannn.'

leegfietsen
Nationaal
Landschap
Drentsche Aa

Hij is niet zomaar een wielerliefhebber, Gert Jakobs (53) reed vijf keer mee in
de Tour de France en nam in 1984 deel aan de Olympische Zomerspelen in Amerika.
Zes vragen aan de geboren en getogen Drentenaar.

Schaapskudde
Balloërveld
ASSEN

1.

Je bent geboren in Emmen. Wat maakt jouw
geboorteprovincie Drenthe zo speciaal?

4.

Wat zijn je favoriete fietsroutes in Drenthe?

gend zijn en bovendien geweldig mooi aangelegd.

ook de fantastische fietspaden en de enerverende

Eigenlijk zijn alle routes in Drenthe heerlijk, omdat

mountainbikeroutes. Niets fijner dan fietsen langs

de omgeving zich ervoor leent vrij en onbevangen

heide en watervennen, stoempend langs jenever-

te wieleren. Perfect om een dag lang je kop leeg te

bessen en hunebedden in een prachtige natuur en

fietsen.'

omgeving.'

2.

'Ongeveer twee keer per maand. Maar als ik

Wat zijn voor jou de mooiste plekken?
'Borger, Exloo, Odoorn en Dwingeloo. Je hebt er

hunebedden, zandgrond, spannende routes, fantastische fietspaden, een mooie omgeving en prachtige
natuur. Echt alles wat je je kunt wensen. O, en de

Boswachterij
Exloo

BORGER

Nationaal Park
Drents-Friese
Wold

Molenveld met
schaapskudde
Mantingerveld

Hunebedden

Holtinger
schaapskudde

PUUR Exloo

Valtherbos
Schaapskooi
Orvelte

Hoe vaak fiets je nog in Drenthe?

meer tijd zou hebben zou ik zeker vaker gaan.'

3.

Boswachterij
Gieten-Borger

'Alle mountainbikeroutes, omdat die zo uitda-

'Het bijzondere is bovenal de rust en de ruimte. Maar

Hondsrug

Emmerdennen

Boswachterij
Gees
Schaapskudde
Ruinen

Noordbargerbosch

EMMEN

Oosterbos

MEPPEL

Nationaal Park
Dwingelderveld

HOOGEVEEN

ZUIDWOLDE

schaapherder loopt hier rond met zijn schapen. Mooier
wordt het niet.'

16 | P U U R
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'

aast het terrein van PUUR Exloo bevindt zich

helemaal tot rust komen. De PUUR Exloo-signatuur zal

sinds jaar en dag het 4-sterren Fletcher Hotel-

worden doorgevoerd in de Wellness, zodat alles met elkaar

Restaurant De Hunzebergen, dat deel uitmaakt van de

in harmonie is. Het binnenzwembad gaat deel uitmaken

succesvolle hotelketen Fletcher Hotels. De ruim 80 unieke

van de luxe Wellness en het buitenzwembad maakt plaats

3- en 4-sterren Fletcher Hotels onderscheiden zich door

voor een overdekt zwembad, inclusief zwemparadijs voor

hun authentieke Hotel-Restaurants, veelal gevestigd in his-

de allerkleinsten.'

torische panden. Bovendien zijn alle hotels van de keten
uniek en liggen ze op de mooiste locaties van ons land.

UNIEK EN EXCLUSIEF

Zo ligt Fletcher Hotel-Restaurant De Hunzebergen promi-

'Als laatste ingreep wordt een geheel nieuwe vleugel aan

nent in het glooiende landschap van de Drentse Heuvelrug

het hotel gebouwd met daarin zo’n vijftig luxe hotelsuites.

en centraal in het gloednieuwe familieresort PUUR Exloo.

Hierbij bevindt zich op de begane grond een nieuw restaurant, zodat het prachtige hotel over maar liefst twee

Met de realisatie van de vakantievilla’s op PUUR Exloo

sfeervolle à la carte restaurants beschikt. Uiteraard zullen

vindt er in mijn ogen een unieke samensmelting plaats

de menukaarten zoveel mogelijk aansluiten op het PUUR

van ambitie en visie, waarbij ons hotel een metamorfose

Exloo-concept.

van formaat zal ondergaan.'
Overigens stopt de samenwerking niet bij de verbouwing
van ons 4-sterrenhotel, want of je nu hotelgast bent of
verblijft in PUUR Exloo, persoonlijk contact en een hoge
mate van service zijn het belangrijkste. Iedereen opereert

Gouden
COMBINATIE

‘Of je nu een hotelgast bent
of verblijft in PUUR Exloo,
persoonlijk contact en een
hoge mate van service zijn
het belangrijkste’

als één team en wij bieden dan ook gezamenlijk arrangementen, uitstapjes en evenementen aan. Hiermee zorgt
de unieke samenwerking tussen Fletcher Hotels en PUUR
Exloo voor een exclusieve beleving van jou als gast op een
van de mooiste plekjes van Drenthe!'

IN HARMONIE
'Als eerste worden de entree en het huidige restaurant
compleet gerenoveerd en in de PUUR Exloo ‘look en feel’
gebracht. Het restaurant krijgt zowel aan de oost- als aan
de westzijde een gevel met veel glas, zodat de verbondenheid met het resort overal voelbaar is. De nieuwe entree
zorgt voor meer overzicht en ook een doorkijk naar de
prachtige tuinen rondom het mooie hotel, die deze locatie
bij uitstek geschikt maakt voor trouwerijen en andere

Het prachtige 4-sterren Fletcher Hotel-Restaurant De Hunzebergen ligt prominent
in het glooiende landschap van de Drentse Heuvelrug en centraal op
een prachtig landgoed in Exloo. Wij spreken de trotse hotelmanager van
dit mooie Fletcher hotel, Stefan Scheurwater.

feesten.
Fletcher Hotel-Restaurant De Hunzebergen beschikt over
moderne fitnessfaciliteiten en een uitstekend Beauty- en
Wellness Center, met onder andere een sauna, solarium,
Turks stoombad en een beautysalon. Hier kan de gast
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Portretten

In het hart van de bossen
Het droomberoep van vrijwel elk kind. En van stiekem elke volwassene:
boswachter. Martijn Harms is het, in natuurgebied de Hondsrug.
Hij neemt ons mee de unieke Drentse natuur in.

In de directe omgeving van PUUR
Exloo ligt een aantal pareltjes
verborgen. Van keramiekfabriek
en schaapskooi tot imkerij - hier is
Drenthe op z'n mooist.

Bakken met passie
Iedereen kent wel de Delfts blauwe KLM-huisjes. Royal Goedewaagen – de enige
in ons land die hoogwaardig keramiek nog op een ambachtelijke manier
vervaardigt – maakte ze. Naast veel meer ander moois.

K

eramiekfabriek Royal Goedewaagen is in 1610

gezet, waarna de klei erin wordt uitgegoten. Het product

ontstaan in Gouda. Na daar vierhonderdvijftig

gaat een aantal keer de oven in en wordt, eenmaal afge-

jaar gevestigd te zijn geweest, verhuisde de fabriek ruim

koeld, beschilderd. Onderop komen jaartal en de initialen

vijftig jaar geleden naar Oost-Drenthe, naar Nieuw-Buinen

van de schilder. En dan, dan is er een prachtig eindproduct.

om precies te zijn. Ze zijn er specialist in het maken van

N

aald- en loofbos, open heide en stuifzanden – ze

door de bomen heen. Ik probeer mensen die hier graag

wisselen elkaar allemaal af. Dankzij het glooiende

vertoeven ook zo'n ervaring mee te geven. Dat je echt

landschap is de Hondsrug een heerlijk gebied om te wan-

beleeft hoe mooi het hier is en ziet wat er allemaal leeft.

delen, fietsen of paardrijden. En kom je op het Molenveld,

Zoals de zandhagedis, die nog voorkomt op het Molenveld.

dan kun je de kudde Drentse heideschapen tegenkomen

Dat soort dieren, maar ook de unieke planten, maken dit

miniaturen (zo maakten ze de bekende Delfts blauwe

In Keramisch Museum Goedewaagen is de complete

die vanuit de schaapskooi met hun herder zijn meege-

gebied zo bijzonder.

KLM-huisjes), maar zijn ook bekend van de Holland-vaas, die

geschiedenis van de keramiekindustrie in Nederland in

lopen. Ook adembenemend: de grote heidevelden met

van boven bekeken de contouren van Nederland laat zien.

beeld gebracht. Buiten een schatkamer aan sieraarde-

jeneverbesstruiken.

werk, gebruiksgoed, tegels en tegeltableaus uit de art-

van de Hondsrug zo goed ziet. Afwisselend heide en bos,

KRACHT EN UNICITEIT

nouveau- en art-decotijd, presenteert het museum

AFWISSELING

er is van alles wat. Die afwisseling is eigenlijk nog het

Bijzonder: Royal Goedewaagen is de enige keramiekfabriek

regelmatig exposities. En gelukkig hoef je niet met lege

Martijn Harms is als boswachter voor Staatsbosbeheer

allermooiste. Ik voel me vereerd dat ik dit werk mag doen.

in Nederland die alle productiefacetten nog zelf uitvoert.

handen naar huis, want in de bijbehorende winkel zijn tal

werkzaam op de Hondsrug (Odoorn-Exloo Gieten-Borger).

Kijk om je heen, al dat groen!'

Iedereen die er binnenstapt is dan ook verrast, want

van Royal Goedewaagen-ontwerpen te koop.

Daarnaast is hij beheerder van natuurkampeerterrein

werkelijk álles wat er aan keramiek te zien is, is ter plekke
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Het landschap hier is ook zo mooi omdat je de glooiingen

Borger: 'Op mijn ideale dag ga ik 's morgens vroeg al het

vervaardigd. En precies daarin ligt hun kracht en uniciteit.

Royal Goedewaagen, Glaslaan 29a, Nieuw-Buinen

bos in, om te kijken of ik dassen en reeën kan spotten.

Staatsbosbeheer.nl

De mallenmaker maakt een mal, die op de gietbaan wordt

www.goedewaagen.nl

Het geeft een gigantische kick om de zon te zien opkomen

Volg Martijn Harms op Twitter: @Bosw8erMartijn.
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Dit is geluk
De schaapskooi in Exloo is leuk en leerzaam voor alle leeftijden.
De schaapherder van de schaapskudde in Exloo loopt dagelijks met de
schapen van het dorp naar de hei.

D

e schaapherder is razend enthousiast: 'Ik ben heel

In de schaapskooi, maar ook op de hei zijn veel momenten

graag buiten, ik ben heel graag in de natuur. Ik

met kleine kinderen die voor het eerst schapen meemaken

heb graag dieren om mij heen én ik heb graag mensen

en daar heel veel plezier in hebben. Vorige week hadden

om mij heen. De schapen grazen hier zodat ze het gras en

we nog een jongetje van anderhalf dat het uitgierde toen

het opschot (jonge takkengroei aan struiken, red.) dat hier

de honden bij hem kwamen. Dat vind ik heel erg leuk om

tussen de heide groeit een beetje kort houden. Ik denk dat

te zien.

het belangrijk is om de heide in stand te houden, dus ik
geloof daar ook erg in.'

Ik draag op mijn manier eraan bij dat mensen plezier hebben in de natuur. Ruimte vrijheid, je kunt hier ademhalen.

STOCK SENSE

Ja, voor mij is dit wel geluk.'

Elke dag een lepel

'Je hond is je maatje. Dat is degene op wie je vertrouwt en
naar wie je je rug toe kunt draaien. Ik weet dat wat moet gebeuren gebeurt – dat het goed komt. Dit soort honden heeft
wat je noemt stock sense, wat betekent dat ze gevoel hebben

Geen puurdere honing dan die van de Bijenhof uit Nieuw-Buinen.
Imker Rob de Niet vertelt met trots.

voor hun vee. Dat is genetisch vastgelegd in de soort.

H

et is een heerlijk gevoel, zeker als je een hectisch
beroep hebt, om lekker naar de bijtjes te kijken.

Dat kan ik uren achter elkaar. Hier in de Bijenhof hebben
we een aantal bijenkasten in de tuin staan. Die hebben
we nodig voor het bestuiven van ons fruit. We hebben
aalen, kruisbessen, pruimen, appels, peren – en ja, daar
heb je echt bijen voor nodig.
We roken de bijen omdat ze, als je een kast openmaakt,
altijd bovenin zitten. En wil je dan een raat eruit halen, dan
zou je een paar dieren pletten. Dat willen we natuurlijk
voorkomen. Met dat roken hou je ze een beetje voor de
gek. De bijen denken dat er brand in de kast is. Ze zuigen
zich vol met honing, waardoor ze minder beweeglijk zijn

En ja, we eten elke ochtend een boterhammetje met

en niet meer kunnen steken.'

honing. Uiteraard! Niet voor niets is er een oud gezegde
dat luidt: Per dag een lepel honing, houdt de dokter uit de

'Het is een grote hobby van mijn vrouw Mathilde en mij.
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woning.'

Stichting Schaapskudde Exloo,

We verzorgen de bijen, verkopen honing en we maken

Hoofdstraat 55, Exloo

zelf zalven en tincturen. Je kunt een hele apotheek uit een

Imkerij de Bijenhof, Noorderdiep 134, Nieuw-Buinen,

www.schaapskuddeexloo.nl

bijenkast halen! Wat zíj maken, dat kunnen wij nooit zelf.

www.debijenhof.nl
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Onze financiële
adviseurs staan
voor u klaar

en helpen u bij
uw droom van
Puur Exloo

Voor al uw woonvragen
Wilt u meer informatie? Of heeft u liever direct een afspraak? Neem contact met ons
op en wij helpen u graag bij al uw woonvragen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op
(0528) 24 68 00 of per mail op financieeladvies.hdl@rabobank.nl

Een aandeel in elkaar

E

'

igenlijk ben ik puur toevallig in Drenthe terecht-

OVERAL ZWEMMEN

gekomen. Omdat mijn man Arne er een familie-

'Drenthe heeft een eigen schoonheid, weer helemaal

huisje heeft, waar hij van kindsafaan komt. En dat is nooit

anders dan andere mooie plekken in Nederland. Zoals de

opgehouden; ook wij komen er nu veel. Het huisje ligt

Friese meren of de Limburgse heuvels, waar ik als kind

midden in een bos, op een stuk eigen grond in de buurt

veel kwam en waar ik ook erg van hou. Het heeft meer iets

van Odoorn, onder de rook van Emmen. Arne heeft de

aards, met haar leegte, vlakheid en vergezichten. De

liefde voor Drenthe op mij overgebracht. Wat mij betreft

akkers worden afgewisseld door bos en heide. Vlak bij

liefde op het eerste gezicht.

ons bosje, op de hei lopen wilde paarden, de schaapherder
loopt er met zijn kudde over. Het doet af en toe denken

Bijna twee keer per maand, en in de zomer zelfs elk weekend,

aan een Afrikaanse steppe, alsof er elk moment in de

rijden we ernaartoe – met z'n tweeën, met familie, met de

verte een giraf tevoorschijn kan komen. En in de zomer

kinderen, of met vrienden. Het is een heel prettige plek, met

onontbeerlijk: de aanwezigheid van zwemwater. Je kunt

veel buiten en bos eromheen.'

er altijd wel vlakbij zwemmen in een door bomen omringd
vennetje of zandafgraving.'

WUIVEND GOUD
'Wat ik zo bijzonder vind aan Drenthe is de weidsheid. Al

RUST EN RUIMTE

die landerijen en boerderijen. In het gebied waar wij

'Toen de kinderen nog klein waren voelde ik in Odoorn

zitten worden mais, graan, suikerbieten en aardappelen

altijd al een enorme rust vergeleken bij ons leven in

verbouwd. Dat wisselt per seizoen en bepaalt hoe het land

Amsterdam. Als we in de stad op straat zaten en de kinde-

eruitziet. Wij zitten 's avonds rond het borreluur vaak aan

ren buiten speelden, dan waren we altijd alert op auto's

de bosrand, omdat daar de zon ondergaat. Het uitkijken

en ander gevaar. In het bos konden ze hun gang gaan en

over het akkerland geeft een vergelijkbaar gevoel als uit-

konden we ze helemaal vrijlaten.

kijken over zee, de horizon is eindeloos ver. Het graan was

Onthaasten

deze zomer als wuivend goud, terwijl het in de lente nog

Die ruimte en vrijheid kenmerkt onze plek in Drenthe.

een laag groen veld was. Als er aardappels zouden worden

Eén van de mooiste plekjes om te vertoeven, voor mij.

verbouwd, hadden we nu op een witte bloemenzee uitge-

Geen mooier begin van de dag dan op een zonnige ochtend

keken. Suikerbieten liggen in keurige rijen – toen de kinderen

onder de buitendouche, met uitzicht op de immense eik

klein waren verstopten ze zich ertussen. We hebben altijd,

die boven het huisje uittorent.'

elk seizoen weer een ander uitzicht. In augustus en september wordt er geoogst, waarna de grond weer wordt omgewoeld tot een prachtig bruin tapijt. Ook in de winter als
er sneeuw ligt is het betoverend. We krijgen de seizoenen
optimaal mee, omdat het landschap en uitzicht steeds

in Drenthe

wisselen.
Iedere keer als we het bos weer uitrijden terug naar Amsterdam, doet het een beetje pijn het huisje achter te moeten laten. We zijn dan een beetje verwilderd en modderig
en stinken naar rook. Onze dagen daar spelen zich vooral

M A R IE

NA NET TE

SCH A EPM A N

buiten af en omdat we geen stroom hebben, zitten we de
avonden grotendeels om de haard of een buitenvuurtje.
Overdag is er werk aan de winkel, want een bos vraagt
ook om onderhoud. Er valt of waait altijd wel wat om. Er
moeten nieuwe bomen geplant worden, zo'n honderdvijftig
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Fotografie: Reinier RVDA

Als geen ander houdt ze van de grote stad. Toch kan Marie Nanette
Schaepman, als creative director onder meer verantwoordelijk voor
de specials van Vogue, niet zonder haar huis in Drenthe: 'Een heel
mooie, magische plek om te zijn.'

per jaar. En het omgewaaide hout moet verwerkt. Dus we
zagen, hakken, klieven en planten. En maaien eindeloos veel.
Want het huisje ligt midden in een groot grasveld. Als we
even niet geweest zijn, lijkt het al snel alsof het al jaren verwaarloosd is, zo snel groeit gras in ons Hollandse klimaat.'
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O

p de flank van UNESCO Global Geopark de Hondsrug
ontwikkelt specialist in exclusief recreatievastgoed

Kontour Vastgoed ‘Familieresort PUUR Exloo’. Dit kleinschalige
resort van 180 hoogwaardige luxe vakantievilla’s staat voor
rust, ruimte en ingetogen luxe. Het resort is met respect voor
de omliggende natuur ontworpen en gaat er volledig in op.
De unieke ligging van het resort in combinatie met de sfeervolle villa’s, Drentse wellness, hotelfaciliteiten en het hoge
servicelevel maken van PUUR Exloo het absoluut nieuwe level
in parkrecreatie in Nederland.
RUST, RUIMTE EN INGETOGEN LUXE
PUUR Exloo wordt omringd door uitgestrekte heidevelden,
dichte bossen en veengebieden. De fiets- en wandelpaden op
het resort zijn direct verbonden met die buiten het resort.
Vanuit PUUR Exloo fiets of loop je zo de prachtige Drentse
natuur in.

Ontdek
PUUR Exloo

‘De hoogwaardige
kwaliteit van
PUUR Exloo is in
ieder detail zichtbaar.’

Het resort is sfeervol aangekleed met mooie beplanting en
is autoluw en ruimtelijk opgezet. Hierdoor is er veel rust en
privacy in en om de villa’s. De hoogwaardige kwaliteit van
PUUR Exloo is ook in de vakantievilla’s zelf in ieder detail
zichtbaar. Door het gebruik van mooie materialen, een
hoogwaardige afwerking en sfeervolle interieurs bieden de
vakantievilla’s een warm thuisgevoel en een heerlijke uitvalsbasis voor een kort of lang verblijf met de hele familie.

T ERUG NA A R DE E SSE N T I E
I N H ET OER L A N DSCH A P VA N DR E N T H E

Boven:
De familievilla’s op
PUUR Exloo zijn gemaakt
van authentieke robuuste
materialen
Onder:
De villa’s zijn sfeervol ingericht
met speciaal voor PUUR Exloo
ontwikkeld interieur
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Gaffel
Versheid, kwaliteit en passie – die drie waarden staan voorop bij De Gaffel
in Valthe. En uiteraard staat de gast centraal, die verrassingsmenu's tot maar liefst
zeven gangen geserveerd krijgt. We spreken Amanda Rixtum, gastvrouw van
het fameuze restaurant.

E

en oude Saksische boerderij met rieten dak in

STAAN ER UITSLUITEND STREEKGERECHTEN

het boomrijke dorp Valthe is het onderkomen

OP DE KAART?

van restaurant De Gaffel. Daar werken chef-kok Roderik

'Nee, niet zozeer echte streekgerechten. Maar wel gerech-

Seubers en gastvrouw Amanda Rixtum zo veel mogelijk

ten met producten uit de streek. Is het de tijd van de

met biologische ingrediënten. De kaart van De Gaffel is

vlierbloesem, dan serveren wij vlierbloesem in ons menu.

geïnspireerd op de seizoenen. Je eet de verse oogst uit de

Voor cantharellen of eekhoorntjesbrood gaan we zelf de

lokale Dorpstuin, waar het team van De Gaffel biologische

natuur in.

groente en fruit oogst. Ook het vlees krijgt extra aandacht;
Seubers houdt zelf wolvarkens, die hij een goed leven geeft.

Hetzelfde geldt voor de wijnen die we schenken. Roderik

Nóg een goede reden om een arrangement inclusief diner

en ik zijn allebei meerdere malen in Frankrijk geweest

en overnachting te boeken? De uitgebreide wijnkaart!

met onze wijnleverancier. Daar hebben we de wijnhuizen
bezocht die schitteren op onze kaart en die wij gebruiken in

WAT IS KENMERKEND VOOR DE GAFFEL?

het wijnarrangement. Wijnen die stuk voor stuk aansluiten

'Wij koken met dagverse producten uit eigen tuin en streek.

op onze gerechten.'

Wat wij mooi vinden aan Drenthe is dat deze plek geassocieerd wordt met de boerderij en met het platteland.

WAT ZIJN JULLIE PLANNEN MET HET RESTAURANT

Niet te moeilijk, maar wel goed. Onze slogan luidt dan ook:

VOOR DE TOEKOMST?

ontdek, proef en geniet. Lekker boers, het moet gewoon

'De tijden veranderen, ook in de horeca. Je moet met je

goed zijn.'

tijd mee, maar wel zoals ‘het heurt’, dus met een gezellige,
ongedwongen sfeer. We willen dat onze gasten zich thuis

WAT IS DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN JULLIE LOCATIE?

voelen. Het mag ze aan niets ontbreken, bij ons zijn ze

'Valthe ligt onder de rook van Emmen, ongeveer vijf kilo-

echt een avond uit. We leggen ze in de watten en maken ze

meter ervandaan. De Gaffel ligt in het oude gedeelte van

culinaire ervaring rijker'.

Valthe, in alle rust, met vrij uitzicht vanaf een rustig gelegen terras aan de achterzijde van het pand. Wij zijn
gevestigd in een grote Saksische boerderij van begin 1700,
die vroeger diende als rustplaats voor monniken die met
paard en wagen onderweg waren van Coevorden naar

Restaurant De Gaffel, Odoornerweg 1, 7872 PA Valthe

Groningen. Een pand met geschiedenis dus. Én makkelijk

tel. +31 (0)591 - 51 35 36, www.restaurantdegaffel.nl

te bereiken via de N34.'

Links:
Chef-kok Roderik Seubers en
gastvrouw Amanda Rixtum.
Rechts:
Huisgemarineerde runderlende
met komkommer, gerookte
amandelen, Parmezaanse kaas,
bloedzuring en kruidnagelmayonaise.
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Recept
Vers goudbruin brood
van chef-kok Roderik Seubers
INGREDIËNTEN

‘Wij koken met
dagverse producten
uit eigen tuin
en streek’

1 kilo tarwebloem van korenmolen De Bente in Dalen
1 kilo donkere bloem
1 liter melk
100 gram suiker
150 gram verse gist van de bakker
400 gram roomboter
4 hele eieren
60 gram zout

BEREIDINGSWIJZE
•

Doe alle ingrediënten bij elkaar in een kom,
behalve de melk en de gist.

•

Kneed in een keukenmachine met deeghaak,
of met de hand.

•

Maak de melk in een pan lauwwarm (37°C)
en los daarin de gist op.

•

Doe dat ook met de andere ingrediënten.

•

Dan kneed je het geheel ongeveer vijftien minuten
tot een deeg.

•

Laat bij de verwarming zo'n 20 minuten rijzen met
een vochtige doek erover.

•

Dan 'sla je het terug', d.w.z. je plet het deeg met je
handen, zodat je alle lucht eruit drukt, waarna je er
weer een bol van maakt.

•

Doe dit in totaal 3 keer.

•

Breng dan de gewenste vorm in het brood en laat weer
20 minuten rijzen, nu op de bakplaat of in een bakvorm.
Zet in de oven op 180° en bak tot je brood mooi
goudbruin is (dit hangt van de grootte van je brood af).
Klinkt het brood hol, dan is het gaar!

Heerlijk met kruidenboter of bij de soep. Eet smakelijk.
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- KUNST & CULT UUR -

Kunst

& Cultuur

B

ehalve mooie musea, zoals De Buitenplaats en het Drents Museum, is er de
historische Vesting Bourtange. Maar ook straattheaterfestival C'est la vie en muziekfestivals
De Nacht van Emmen en Retropop. De echte
cultuurliefhebber is als hij wil zó 365 dagen
per jaar onder de pannen.
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- KUNST & CULT UUR -

- KUNST & CULT UUR -

Een creatief mensenpark
Eind 2016 heeft het college van burgemeesters en wethouders van
de gemeente Emmen een besluit genomen over de invulling van
de oude dierentuin. Het gebied wordt omgetoverd in een creatief
park waar steeds iets nieuws te beleven is. Een verrassende ontmoetingsplaats voor initiatieven rond kunst, cultuur en innovatie.
Bezoekers van het vrij toegankelijke park zien straks hoe producties en creaties tot stand komen en kunnen soms zelf meedoen.
Een broedplaats voor creatieven waardoor nieuwe ideeën ontstaan. Er komen professionele en inspirerende ruimtes om
creatieve ontwikkelingen mogelijk te maken. Dit is een traject dat
moet groeien. Maar ook nu is de oude dierentuin al zeker een
bezoek waard. Sommige oude dierenverblijven zijn gesloopt en
hier zijn heerlijke relaxplekken ontstaan. De panden die er nog
staan, zijn deels verhuurd aan initiatiefnemers op het gebied
van kunst, cultuur en innovatie.
Het park is dagelijks open tussen 09.00 en 17.00 uur. Kom ook eens
HOOFDSTRAAT 1, 7811 EP EMMEN
WWW.FACEBOOK.COM/CREATIEFMENSENPARKEMMEN

Daniël Muskee, geboren en getogen Drent, werkt zowel nationaal
in verschillende bladen en tevens is zijn werk opgenomen in de

Monumenten, maar ook Barak 56, de commandantswoning uit
Kunstexposities in La Rive

1939 en de historische wagons. Deze sporen uit het verleden

Amstel Hotel Amsterdam

roepen op deze plek midden in Drenthe een bijzondere herin-

collectie van twee musea. Onlangs heeft hij in het befaamde Amstel
Hotel Amsterdam mogen exposeren met zijn authentieke werk.
Kenmerk van zijn bekendere foto’s is de rust, schoonheid, composities, minimalisme en bovenal zijn dynamisch contrastgebruik.
Hij geeft workshops voor professionele fotografen en beeld-

bijzondere plek al heeft ondergaan!

Kamp Westerbork
Meer dan een herinnering

Daniël Muskee Fotografie
als internationaal. Zijn werk is bekend van onder andere publicaties

een kijkje nemen en verwonder u over de metamorfose die deze

nering op aan de meer dan honderdduizend slachtoffers van de

‘Regelmatig zijn er kunstexposities
in restaurant La Rive van bekende
Nederlandse kunstenaars zoals
Herman Brood, Daniël Muskee
en Frans Polman.’

Holocaust die werden gedeporteerd vanuit Kamp Westerbork.
In het museum van Herinneringscentrum Kamp Westerbork
wordt de lange geschiedenis van het kamp verteld: van Centraal
Vluchtelingenkamp tot Woonoord Schattenberg.

makers. Tevens wordt hij ingehuurd door overheid, bedrijven
en bankwezen. Zijn foto’s zijn eveneens in menig interieur te
vinden en te koop als kunstwerk voor aan de muur.

WWW.DANIELMUSKEE.NL

www.amsterdam.intercontinental.com/nl/
eten-drinken/la-rive

OOSTHALEN 8, 9414 TG HOOGHALEN
TEL. +31 (0)593 - 59 26 00, WWW.KAMPWESTERBORK.NL
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- KUNST & CULT UUR -

- KUNST & CULT UUR -

Welkom in de wereld
van de hunebedbouwers
Betreed het spoor naar de prehistorie en breng een bezoek

Maar er is meer. Op het buitenterrein kunt u een bezoek brengen

aan het Hunebedcentrum. Je ontdekt hier het verhaal uit de tijd

aan het Oertijdpark, daar maakt u een wandeling door 150.000

dat de eerste boeren zich in Drenthe vestigden. Deze boeren

jaar geschiedenis dat begint met de ijstijden en eindigt in de

bouwden indrukwekkende stenen grafmonumenten waarvan je

ijzertijd. Daar vindt u boerderijen uit de prehistorie, rendier-

Galerie Bij Leth is gelegen in de entree van de voormalige dieren-

Neem gerust een kunstwerk mee op zicht of maak gebruik van

de overblijfselen nog kunt bewonderen, waaronder het grootste

jagershutten en meer.

tuin in het centrum van Emmen. Als pionier van het creatieve

onze kunstuitleen. Als u een kunstwerk huurt, bouwt u een spaar-

hunebed van Nederland dat pal naast het Hunebedcentrum ligt.
Een unieke expositie laat je ervaren hoe duizenden jaren geleden

mensenpark is Galerie Bij Leth uitgegroeid tot een begrip in de

tegoed op en dit kunt u gebruiken voor de aanschaf van

Kortom: Waan je terug in de tijd van de Hunebedbouwers en

regio én daarbuiten. Schilderijen van Ingo Leth worden in een

het kunstwerk.

ervaar hun dagelijks leven!

permanente expositie getoond. Daarnaast vindt u er wisselende

de Hunebedbouwers leefden en woonden. Ze verwelkomen je,
nemen je mee in hun wereld en leiden je rond. Je leert hun dage-

Welkom in Galerie Bij Leth

kunstwerken van diverse gerenommeerde kunstenaars.
Meer informatie zie www.hunebedcentrum.eu

laatste zondag van de maand van 13.00 - 17.00 uur of op afspraak.

lijks leven kennen, hun eenvoudige onderkomens, maar ook de

Ga op ontdekkingsreis in een wereld met glaskunst, schilderijen,

woeste gronden waar wolven, oerossen en beren wonen.

beelden, porselein en andere hedendaagse kunstwerken.
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Openingstijden: woensdag t/m zaterdag van 11.00 - 17.00 uur,

HUNEBEDSTRAAT 27, 9531 JT BORGER

‘Bij Leth’ vindt u naast prachtige kunst, een glimlach en

HOOFDSTRAAT 18, 7811 EP EMMEN

TEL. +31 (0)599 - 23 63 74, WWW.HUNEBEDCENTRUM.EU

cadeau-ideeën.

TEL. +31 (0)6 - 28 54 38 66, WWW.BYLETH.NL
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Eko-Tours
Beleef de prachtige Drentse natuur op een unieke manier.

digheden tijdens de tocht. Ook voor minder mobiele gasten is

Rij zélf in een 100% elektrische terreinwagen en geniet van

Eko-Tours trouwens dé kans om weer eens te genieten van onze

het mooie landschap en de vele bezienswaardigheden onder

prachtige natuur. Een avontuur voor jong én oud!

leiding van een deskundige gids. Ervaar samen met familie

4 Eeuwen ambacht
Royal Goedewaagen is een van de oudste aardewerkfabrieken

producten van Royal Goedewaagen staan voor vakmanschap,

van Europa. Een fabriek met een rijke historie en een fabriek met

kwaliteit en creativiteit.

passie. Passie voor haar handgemaakte en handgeschilderde

of vrienden een bijzondere 'groene' natuursafari op de

Meerdere keren per week organiseert Eko-Tours diverse

Hondsrug.

avontuurlijke excursies met verschillende thema's en routes
vanaf de startlocatie in het bos van Exloo.

Ga met elkaar op een bijzondere ontdekkingreis langs al het
moois in dit Unesco natuurgebied. De gids laat je de vele beziens-

Meer informatie en reservering via de website van Eko-Tours:

producten. Nog altijd produceert Royal Goedewaagen op ambach-

De fabriek en het naastgelegen keramisch museum zijn dagelijks

waardigheden, de prachtige natuur en de mooiste plekjes zien

www.eko-tours.nl

telijke wijze keramiek. Heden ten dage wordt het ambachtelijke

te bezichtigen. Openingstijden werkdagen; 10.00 – 16.00 uur,

en vertelt er uitgebreid over.

vakmanschap gecombineerd met moderne ontwerptechnieken.

zaterdag en zondag 13.00 – 17.00 uur. Groepsrondleidingen op

Hierdoor is het aantal mogelijkheden vele malen groter dan 400

afspraak. www.goedewaagen.nl

Je mag daarbij zélf rijden in de 100% elektrische terreinwagen

jaar geleden. Traditionele vormen en modern design komen nu

- de Eko-Explorer© - door de bossen en over heide, kleine

samen in een unieke collectie; van traditionele borden en vazen

weggetjes en bospaden.

met Delfts Blauwe handgeschilderde motieven tot aan modern
Nederlandse Design met museale decoraties van grootmeesters

GLASLAAN 29A, 9521 GG NIEUW BUINEN

Eko-Tours is een ideaal familie-avontuur of uitstapje met vrienden.

HOOFDSTRAAT 100, 7875 AE EXLOO

zoals van Gogh, Rembrandt en Vermeer. De op maat gemaakte

TEL. +31 (0)599 - 61 60 90, WWW.GOEDEWAAGEN.NL

Samen heerlijk genieten van de natuur en de vele bezienswaar-

TEL. +31 (0)85 303 72 43, WWW.EKO-TOURS.NL
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Culinair

W

ordt het een luxe diner in een sterrenrestaurant of een overheerlijke daghap
in een eetcafé? Dol op lokale streekgerechten,
biologisch of vegetarisch? Als het om lekker
eten en drinken in een topsfeer gaat, is de keuze
in Drenthe onbeperkt.
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De Loohoeve

- CULINAIR -

Diner Café Bussemaker

treft telkens weer de juiste sfeer

Marleen & Jeroen Brouwer

De mooie groene omgeving van Schoonloo met natuurgebieden

Aanstormende talenten Marleen en Jeroen Brouwer werkten in

en wandel- en fietsroutes inspireert de jonge chefs tot het gebruik

Op een fantastische locatie midden in het mooie dorp Exloo

Voor een feestje of feest zijn er diverse arrangementen beschik-

de keukens van sterrenrestaurants De Librije, ’t Schultenhues,

van Drentse producten. In de keuken verzorgt Marleen het brood

bevindt zich Diner Café Bussemaker. Een grand café van nu,

baar, sfeervolle zalen, waaronder een stijlvolle serre en het

Latour en het Belgische In De Wulf (Dranouter) en Jardin (Knokke)

en de patisserie, in het restaurant treedt zij op als gastvrouw.

maar met een vleugje stijl van toen.

gezellige Café de Verdieping.

voordat zij Drenthe veroverden. Met hun eigen zaak De Loohoeve

De 14 comfortabele hotelkamers maken De Loohoeve tot een

in Schoonloo behaalden ze binnen korte tijd hoge noteringen

echte verwenplek die uitnodigt tot een culinaire minivakantie in

In dit prachtig etablissement kunt u terecht voor een kopje koffie

Openingstijden:

in de restaurantgidsen en worden ze veelvuldig getipt voor een

Drenthe.

of een drankje met de lekkerste punt uit de weide omgeving.

Wo t/m zo vanaf 10.00 uur. De keuken is geopend vanaf 12.00 uur.

Natuurlijk behoort een verrassende lunch of een heerlijk diner

Ma en di gesloten m.u.v. feestdagen. In juli en augustus ook op

ook tot de mogelijkheden van Diner Café Bussemaker.

dinsdag geopend.

Michelinster.
Heel graag tot ziens in De Loohoeve!
Restaurant en hotel De Loohoeve

Marleen en Jeroen Brouwer

In hun rietgedekte Drentse boerderij verwennen Marleen en

Door de openheid van de keuken, kunt u toekijken hoe de

Jeroen Brouwer hun gasten met creatieve smaakvolle gerechten

creatieve koks met liefde uw maaltijd bereiden. Zeer regelmatig
zult u nieuwe gerechten en specialiteiten op de menukaart

op topniveau voor een vriendelijke prijs. De inrichting is sfeervol
modern, de gastbenadering hartelijk en laagdrempelig.

HOOFDSTRAAT 20, 9443 PA SCHOONLOO
TEL. +31 (0)592 50 14 90, WWW.DELOOHOEVE.NL
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aantreffen.

ZUIDERHOOFDSTRAAT 1, 7875 BW EXLOO
TEL. +31 (0)591 - 54 90 63, WWW.BUSSEMAKER.NL
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Bakkerij Puur Ambacht
Openingstijden:
maandag		

08.00 - 18.00 uur

dinsdag		

08.00 - 18.00 uur

woensdag

08.00 - 18.00 uur

donderdag

08.00 - 18.00 uur

vrijdag		

08.00 - 18.00 uur

zaterdag		

08.00 - 17.00 uur

zondag		

Gesloten 		

In de zomer ook op zondag geopend
van 09.00 - 17.00 uur.

HOOFDSTRAAT 69, 7875 AB EXLOO
TEL. +31 (0)591 - 22 14 06, WWW.BAKKERIJPUURAMBACHT.NL

Terras Restaurant Poolshoogte

Restaurant De Gaffel

Terras Restaurant Poolshoogte, een unieke locatie in de boswach-

Van harte welkom bij Restaurant De Gaffel. Een restaurant

Ons menu wisselt maandelijks. U kunt een keuze maken uit 3-, 4-,

terij Borger-Odoorn, gelegen naast de gelijknamige uitkijktoren en

waar de producten met liefde, passie en zorg worden uit-

5-, 6- of 7 gangen verrassingsmenu's. U maakt een keuze uit het

nabij het Schapenpark. Bij de bouw van het Restaurant is gebruik

gezocht.

aantal gangen en vertelt ons waar u allergisch voor bent, niet lust

gemaakt van hout uit de bossen in de omgeving. Boomstammen

of niet wilt eten. Aan de hand van die informatie serveren wij een

die dienst doen als kolommen, zijn al drie jaar voor de bouw

Met een klein team staan wij achter de producten welke wij selec-

passend menu en gaan u verrassen. Met of zonder passend glas

geselecteerd en gezaagd en geven het restaurant de bijzondere

teren. Biologische en zoveel mogelijk uit eigen streek of eigen tuin,

wijn welke ook met zorg en liefde wordt uitgezocht. Maar een

uitstraling. Het ruime terras biedt een fantastisch uitzicht over de

dan wel zelf geteeld, gekweekt of verzorgt. En altijd vers.

keuze maken uit onze wijnkaart behoort ook tot de mogelijkheid.

grote speelweide, een ideaal rustpunt op één van de vele mooie

Ontdek, Proef & Geniet!

fiets- en wandelroutes door de Drentse Bossen.
Wist u dat De Gaffel…?
Een kopje koffie met overheerlijk huisgemaakte appeltaart na

•

Een officiële trouwlocatie is?

een wandeling in het bos of een lekkere rosé-wijn onder het genot

•

Bij u thuis kookt?

van een hapje op een warme zomeravond. In ons restaurant

•

Alle organisatie voor u uit handen kan nemen

voeren we een uitgebreide kaart, kleine lunchgerechten, diner-

op het gebied van catering?

gerechten, maar ook vegetarische gerechten, diverse pannen-

Terras Restaurant Poolshoogte is het hele jaar geopend, dagelijks

•

Beschikt over verschillende zalen?

koeken en steeds wisselende dagspecials.

vanaf 10.00 uur.

•

Zoveel mogelijk zelfvoorzienend is?

bereid, met de meeste intoleranties kunnen we uiteraard rekening

BOSWACHTER MEELKERLAAN 5, 7873 TE ODOORN

ODOORNERWEG 1, 7872 PA VALTHE

houden.

TEL. +31 (0)591 - 54 99 52, WWW.POOLSHOOGTE.NL

TEL. +31 (0)591 - 51 35 36, WWW.RESTAURANTDEGAFFEL.NL

Wij werken met dagverse en veelal seizoens- en streekgebonden
producten, die bovendien altijd à la minute vers voor u worden
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Sport

& Actie (f )

Z

in in een kanotocht, suppen, survivallen
in een van de bossen, of klimmen? Kijken
naar of zelfs meedoen aan wielercriterium de
Gouden Pijl? Het kan allemaal in Drenthe.
Uitdaging, plezier, avontuur én een adrenalinekick gegarandeerd!
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Egberts Fietsen
Egberts Fietsen in Borger, dé fietsspeciaalzaak uit zijn regio
met alle specialiteiten in huis. Egberts biedt een grote
diversiteit aan fietsen voor elke doelgroep.
Een vette racefiets, diverse stadsfietsen, een snelle e-bike, een
stoere mountainbike, of een eerste fiets voor uw (klein) kind, het
team van Egberts Fietsen geeft u graag deskundig advies bij het
vinden van de juiste fiets.
Bij Egberts kunt u ook terecht voor onderhoud en reparaties
(eventueel op afspraak), fietstoebehoren zoals navigatiesystemen
en accesoires, maar ook voor een uitgebreide Body Geometry Fit
meting bent u bij Egberts aan het juiste adres.
U bent van harte welkom voor een kijkje in onze veelzijdige winkel
in Borger, de koffie staat altijd klaar.

HOOFDSTRAAT 63A, 9531 AC BORGER
TEL. +31 (0)599 - 23 42 24, WWW.EGBERTSFIETSEN.NL

Joytime:

Les Chevaux:

Activiteiten voor iedereen

Waar paardrijden begrepen wordt
Ruime keuze voor alle leeftijden
Lekker klimmen en klauteren tussen de toppen van de bomen of

Besmet met het paardenvirus? Rijd je al langer paard of wil

Helemaal gek van paarden of wil je eens een bosrit maken die je bij

in het Belevingspark wandklimmen, boogschieten, mountainbiken,

je met het hele gezin een bosrit maken? Les Chevaux is er

blijft? Over het algemeen is er vrijwel meteen plaats. Belt u gerust,

hindernisbaan, een mooie tocht in het bos en nog zoveel meer!

speciaal voor bijzondere bosritten en lessen op maat.

of kom de sfeer proeven en kom langs, de koffie is altijd vers gezet.

Topper voor de jeugd van 8 t/m 12 jaar, quadrijden op een echte

Paardrijden kan bij ons vanaf 6 jaar, de activiteit word aangepast

quad.

Meer dan een manege, meer dan een hippisch recreatiecentrum,

aan de leeftijd en ervaring van de deelnemer.

meer dan een bosrittenaanbieder. Les Chevaux is de ontmoetingsLekker actief

plaats voor mens en paard. Moderner dan veel maneges, schoon,

(Les Chevaux heeft het FNRS-keurmerk, een veiligheidscertificaat

Mensen (en zeker kinderen) zitten nu eenmaal niet graag stil.

veilig en met luxe voor mens en dier. Les Chevaux heeft een vracht

en een KNHS lidmaatschap. Hygiene, veiligheid en paardenwelzijn

Wij bieden meer dan 20 activiteiten voor één prijs en al te boeken

aan kennis en ervaring, grote liefde voor het paard en legt een

worden hiermee getoetst.)

vanaf één persoon. Op een unieke locatie, midden in de natuur.

Nieuw in 2018

gezonde nadruk op veiligheid. Zonder twijfel is het de ideale

Dat geldt natuurlijk ook voor het Outdoor klimpark door de

In 2018 openen wij ons avonturenbos. In dit themabos vermaken

omgeving voor uw paardrij beleving.

bossen van Grolloo.

kinderen vanaf een jaar of 3 zich, maar ook voor de oudere

Hapje en drankje

kinderen is er van alles te beleven. Zelfs de volwassen begeleiders

Paardrijden op eigen niveau

gaan vanzelf weer spelen.

Les Chevaux biedt lessen en ritten op eigen niveau aan. Er bestaan

Je kunt bij ons ook terecht op de ruime (lounge) terrassen bij

nogal wat verschillen in ervaring, kennis en kunde. Door een goed

het strandpaviljoen. Lekker een kop koffie met gebak, lunchen

beeld te krijgen van wat jij kunt, zorgt Les Chevaux voor een veilige

of snacken, een biertje of een wijntje. De kids vermaken zich wel

beleving met groots plezier. Je doet geen dingen die je niet kunt en

bij en op het water.
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OOSTEREIND 12A, 9444 XD GROLLOO

rijdt op je eigen niveau. Of dat nu stap, draf of ook in galop is, dat

VOORBOSWEG 10, 9528 TA BUINEN

TEL. +31 (0)592 - 50 16 55, WWW.JOYTIME.NL

ligt aan jouw ervaring.

TEL. +31 (0)599 - 21 29 57, WWW.LESCHEVAUX.NL
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Hippisch Centrum Exloo

Golfpark Exloo

Uniek als de Hondsrug

Het Hippisch Centrum Exloo is een ware beleving!

Geschikt voor evenementen

Het centrum is gelegen aan de Valtherweg in Exloo en biedt daar

Het afgelopen jaar was het centrum het onderkomen van diverse

de mogelijkheid om de paardensport zo optimaal mogelijk te

wedstrijden bijvoorbeeld de Drentse Kampioenschappen

bedrijven en te beleven voor zoveel mogelijk disciplines. Denk

Springen en Dressuur, Nationaal en Internationaal Dressuur en

hierbij aan; dressuur, springen, mennen, carrousel en de IJslander

Internationaal Mennen welke allemaal met veel succes zijn

sport.

ontvangen en aankomend jaar weer plaats gaan vinden. Dus

Golfpark Exloo is een uitdagende 18-holes golfbaan op een

Na de sportieve inspanningen treft u in ons clubhuis een

unieke locatie. Op de top van de Hondsrug en op de grens tussen

uitstekende horecagelegenheid. Hier kunt u genieten van een

Goede faciliteiten voor de paardensport

het zand en het veen ligt deze unieke golfbaan. Op Exloo kunt u

stevige lunch of een heerlijk diner. Het is mogelijk om voor

Hippisch Centrum Exloo heeft de beschikking over goede en

zonder handicap de baan op, dit maakt golfpark Exloo tot dé plek

een golf- en dinerarrangement te gaan. Maak kennis met Golf-

mooie faciliteiten welke recent een totale make over heeft gehad.

Kom daarom ook eens naar het Hippisch Centrum Exloo voor

om kennis te maken met de golfsport. Voor de geoefende golfer

park Exloo, u bent welkom op Valtherweg 27B.

Er zijn drie grote rijhallen met daarnaast meer dan 60 stallen met

een ware beleving!

ligt er een uitdagende baan met een mooie mix tussen lengte en

ook voor (grote) evenementen heeft het centrum uitstekende
mogelijkheden.

afspuit- en aanbindplaatsen.

smalle fairways.

Meer informatie vind je op onze website:
Groot buitenterrein met veel mogelijkheden

www.hippischcentrumexloo.nl

Ook beschikt het centrum over een ontzettend mooi en exclusief
buitenterrein. Het buitenterrein beschikt onder andere over een
spectaculaire eb- en vloedbodem van maar liefst 110 bij 75 meter!
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VALTHERWEG 27B, 7875 TA EXLOO

Daarnaast is er de beschikking over een ovaalbaan, telgangbaan,

VALTHERWEG 27A, 7875 TA EXLOO

TEL. +31 (0)591 - 76 91 34, WWW.GOLFPARKEXLOO.NL

een waterbak en grasvelden.

TEL. +31 (0)591 - 54 93 00, WWW.HIPPISCHCENTRUMEXLOO.NL
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Shopping

V

an mooie speciaalzaken – zoals de
in een oude korenmalerij gevestigde
Moalderij, met Drentse wijnen en ander lokaal
lekkers en stoere woonwinkel Huushinne – tot
de moderne winkelcentra in Assen en Emmen.
Begin je shopdag vroeg, want je komt tijd tekort.
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Tuin & Hof Lifestyle

beantwoordt lifestyle-behoeftes in huis en tuin
Tuin & Hof Lifestyle in Borger is aanzienlijk uitgebreid. Het

de ondernemers in begonnen verkocht. Dat leidde tot een nood-

hoveniersbedrijf met grote cadeauwinkel aan de Baander is

zakelijke verhuizing naar het pand aan de Baander. De nieuwe

vergroot met een naastgelegen pand. Het resultaat is dat de

locatie sloeg aan en sindsdien wordt er een flink assortiment

ondernemers Pascal Doorn en Bert-Jan Klaassens een veel

lifestyleproducten, tuinbenodigdheden en geschenkartikelen in

groter assortiment trendy woonaccessoires, planten en

alle prijsklassen geëtaleerd bij Tuin & Hof.

cadeauartikelen kunnen tonen.

Flier Interieur Emmen
Sinds 2004 gevestigd in een voormalig magazijn uit 1991 met

een interieur. Daarvoor is het noodzakelijk dat we de uitgangs-

Nog even terugkomend op de creativiteit van het tweetal. Die

een sterk industriële sfeer. Dit is het perfecte decor voor onze

situatie kennen en daarom brengen we kosteloos een bezoek.

"Het assortiment is heel ruim opgezet. Er is een grote verschei-

uit zich ook in de tuinen die het bedrijf aanlegt, renoveert of

meubelen en lampen. Het is een prachtig pand dat onze

Wat niet mag ontbreken in een interieur is eigenheid.

denheid aan artikelen, een collectie die voortdurend wordt aan-

onderhoudt. Een tuin die te lijden heeft van achterstallig onder-

producten echt de hoofdrol laat spelen.

gepast. Bij ons zie je niet teveel van het zelfde. Originaliteit

houd, kan door hun praktische adviezen een nieuw elan worden

is voor ons erg belangrijk."

ingeblazen. Bert-Jan heeft daar inmiddels al een flinke expertise

Op een paar Italiaanse labels na is de collectie exclusief

samen hebben gekocht, een kast die ze van hun grootouders

voor opgebouwd.

Nederlands. Onze bezoekers kiezen voor kwaliteit en die is

hebben geërfd- worden uiteraard opgenomen in ons interieur-

De spullen waaraan mensen gehecht zijn – een schilderij dat ze

bij Nederlandse producenten goed op orde. De verlichting is

plan. Wij zorgen ervoor dat die stukken bij de nieuwe situatie

teit. Een eigenschap waar de ondernemers in ruime mate over

Ook de Facebookpagina van Tuin & Hof wordt regelmatig

wel grotendeels Italiaans, met merken als Artemide, Foscarini

passen.

beschikken. Ze willen hun klanten ideeën geven en inspireren.

ververst en is voor de liefhebber het volgen waard. Er zijn veel

en Luceplan. De specialisten van Flier Interieur komen graag

Er blijkt vraag naar te zijn. Tuin & Hof maakt ook gebruik van de

voorbeelden te vinden van het brede assortiment in de winkel

bij hun klanten thuis. Wij streven ernaar dat je je thuis voelt in

creatieve kracht bij klanten thuis. De ondernemers komen graag bij

en de verrichtingen van het hoveniersbedrijf.

Het voortdurend herinrichten van de zaak vergt nogal wat creativi-

Want het beste interieur is een persoonlijk interieur.

klanten langs om ze vrijblijvend en op maat van adviezen te dienen.
Sterker nog: er blijkt vraag te zijn naar een winkel met dit assortiment in Borger en omstreken. Tien jaar geleden begonnen Pascal

BAANDER 2, 9531 MC BORGER

CORNELIS HOUTMANSTRAAT 47, 7825 VH EMMEN

en Bert-Jan een hoveniersbedrijf. Vorig jaar werd het pand waar

TEL. +31 (0)599 - 72 48 08, INFO@TUINENHOF.NL

TEL. +31 (0)591 - 61 80 48, WWW.FLIERINTERIEUR.NL
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Kids

H

eerlijk hoor, met het hele gezin naar
een tropisch zwemparadijs, maar er is
nog zo veel meer! Plopsa Indoor Coevorden,
dieren- en themapark Wildlands Adventure Zoo
Emmen, Alles Kids in Drenthe en het Vliegerfestival – waar beginnen we?
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Fotografie: Gijs Versteeg

Speelnatuur
Wat vinden kinderen nu leuker dan hutten bouwen in
het bos, klimmen in een boom of slingeren aan een
touw over het water? De Drentse natuur is één grote
speeltuin! De verschillende Drentse belevingspaden
en speelbossen zorgen voor nog meer avontuur. Volg
het spoor van de kinderen, laat je weer ‘es lekker gaan
en wees niet bang om vies te worden!
Op drenthe.nl/speelbossen vind je alle locaties met
speelbossen en belevingspaden in Drenthe.

DRENTHE.NL/SPEELBOSSEN

Wonderwereld

Waar je ook kijkt, je ziet water, zandvlaktes en bossen om je
heen. Dat is nog eens heerlijk zwemmen op een zomerse dag:

In de bossen van Ter Apel vind je een wondere wereld vol

Elke dag is er een roofvogeldemonstratie. Er zijn speciale

in een meertje midden in de natuur! In Drenthe hoef je niet ver

spanning en avontuur. Beleef de fantastische sprookjeswereld

programma’s voor kinderfeestjes en schoolreisjes.

te zoeken om zo'n mooie zwemplas te vinden. Neem voor de

van Greurt de Groninger reus, tante Beppie de heks en

Ontdek, beleef en bewonder!

kinderen een schepje, emmertje en opblaasbootje mee en

Zwammer het paddenstoelenmannetje.

de dag vliegt voorbij.

Wonderwereld biedt plezier voor jong en oud. Sprookjes, speur-

Op drenthe.nl/zwemplassen vind je de meertjes in Drenthe

tochten, speellandschappen en veel bijzondere dieren. Ga op

die geschikt zijn om in te zwemmen.

Fotografie: Martine Hoving

Zwemplassen

ontdekkingsreis door de geheime gangen van de Drakengrot en
bezoek het kleine volkje de Faunies. Bewonder de prachtige uilen
in de Uilenburcht en de gezellige ringstaartmaki’s en andere

RUITEN A KANAAL NOORD 1, 9561 TE TER APEL

bewoners van de subtropische kas.

TEL. +31 (0)599 - 58 79 90, WWW.WONDERWERELD.NL

62 | P U U R

DRENTHE.NL/ZWEMPLASSEN

P U U R | 63

- KIDS -

- KIDS -

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen
Een werelds avontuur!

Maak een wereldexpeditie in één dag in WILDLANDS Adventure

Kabouterland Exloo

Zoo Emmen. Reis als echte avonturier door de jungle, de savanne
en het poolgebied. Ontdek nieuwe werelden, sta oog in oog met

Ga mee op avontuur! Dolend door een geheimzinnig

wilde dieren en beleef spannende avonturen.

konijnenhol, kun je de kabouters van dichtbij bespieden.
Maak een spannende tocht door de trollengrot. Via een

Ontdek pelsrobben en ijsberen in het ijzige poolgebied en maak

overdekt wandelpad loop je langs bijzondere planten en

een spectaculaire 4D-ride in de Arctic 1. Beleef avonturen tussen

dieren naar de raadselachtige kasteelruïne.

de olifanten en apen in het tropische oerwoud en ontdek per boot
Rimbula River. Dwaal door het Zonnepaleis, betreed de Bavianen-

Kabouterland zit boordevol speelplezier, zowel binnen als

arena en ga mee op trucksafari over de hete savanne.

buiten. Gezellige terrassen en picknickplekken. Neem ook een
kijkje in onze onderaardse winkel. Kom zelf maar eens kijken,
je komt ogen te kort!

RAADHUISPLEIN 99, 7811 AP EMMEN

ZUIDERHOOFDSTRAAT 11, 7875 BW EXLOO

TEL. +31 (0)591 - 85 08 55, WWW.WILDLANDS.NL

TEL. +31 (0)591 - 54 98 43, WWW.KABOUTERLAND.NL
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Adressen
Bakkerij Puur Ambacht

Flier interieur Emmen

De Loohoeve

Hoofdstraat 69, 7875 AB Exloo

Cornelis Houtmanstraat 47,

Hoofdstraat 20, 9443 PA Schoonloo

tel. +31 (0)591 - 22 14 06

7825 VH Emmen

tel. +31 (0)592 50 14 90

www.bakkerijpuurambacht.nl

tel. +31 (0)591 - 61 80 48

www.deloohoeve.nl

www.flierinterieur.nl
Imkerij de Bijenhof

Terras Restaurant Poolshoogte

Noorderdiep 134,

Restaurant De Gaffel

Boswachter Meelkerlaan 5,

9521 BG Nieuw-Buinen

Odoornerweg 1, 7872 PA Valthe

7873 TE Odoorn

www.debijenhof.nl

tel. +31 (0)591 - 51 35 36

tel. +31 (0)591 - 54 99 52

www.restaurantdegaffel.nl

www.poolshoogte.nl

Zuiderhoofdstraat 1,

Golfpark Exloo

Rabobank Borger-Klenckeland

7875 BW Exloo

Valtherweg 27B, 7875 TA Exloo

Hoofdstraat 23, 9531 AB Borger

tel. +31 (0)591 - 54 90 63

tel. +31 (0)591 - 76 91 34

tel. +31 (0)528 - 24 68 00

www.bussemaker.nl

www.golfparkexloo.nl

Diner Café Bussemaker

Royal Goedewaagen
Les Chevaux

Hippisch Centrum Exloo

Glaslaan 29A,

Voorbosweg 10, 9528 TA Buinen

Valtherweg 27A, 7875 TA Exloo

9521 GG Nieuw Buinen

tel. +31 (0)599 - 21 29 57

tel. +31 (0)591 - 54 93 00

tel. +31 (0)599 - 61 60 90

www.leschevaux.nl

www.hippischcentrumexloo.nl

www.goedewaagen.nl

Een creatief mensenpark

Hunebedcentrum

Stichting Schaapskudde Exloo

Hoofdstraat 1, 7811 EP Emmen

Hunebedstraat 27, 9531 JT Borger

Hoofdstraat 55, 7875 AB Exloo

www.facebook.com/

tel. +31 (0)599 - 23 63 74

www.schaapskuddeexloo.nl

creatiefmensenparkemmen

www.hunebedcentrum.eu

Daniël Muskee Fotografie

Joytime

Baander 2, 9531 MC Borger

www.danielmuskee.nl

Oostereind 12A, 9444 XD Grolloo

tel. +31 (0)599 - 72 48 08

tel. +31 (0)592 - 50 16 55

info@tuinenhof.nl

MAAK KENNIS
MET GOLF IN EXLOO
Waar golf en gezelligheid samenkomen
•

18 holes golfbaan

•

Toegankelijk voor iedereen (ook zonder GVB)

•

Geen starttijden

•

Weidse gezichten op de Hunze vallei

•

Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding

•

Restaurant met authentieke gerechten en sfeer

18
HOLES

Tuin & Hof Lifestyle

Egberts Fietsen

www.joytime.nl
Herinneringscentrum

Hoofdstraat 63A, 9531 AC Borger
tel. +31 (0)599 - 23 42 24

Kabouterland Exloo

Kamp Westerbork

www.egbertsfietsen.nl

Zuiderhoofdstraat 11,

Oosthalen 8, 9414 TG Hooghalen

7875 BW Exloo

tel. +31 (0)593 - 59 26 00

Eko-Tours

tel. +31 (0)591 - 54 98 43

www.kampwesterbork.nl

Bel 0591 - 76 91 34

Hoofdstraat 100, 7875 AE Exloo

www.kabouterland.nl
Wildlands Adventure Zoo Emmen

Adres & info:

tel. +31 (0)85 - 303 72 43
Koenen Bouw

Raadhuisplein 99, 7811 AP Emmen

Postbus 2106, 7801 CC Emmen

tel. +31 (0)591 - 85 08 55

Fletcher Hotel-Restaurant

tel. +31 (0)591 - 62 35 00

www.wildlands.nl

De Hunzebergen

www.koenenbouwemmen.nl

www.eko-tours.nl

Valtherweg 27b,
(Ingang Zoersedijk)
7875 TA Exloo

Wonderwereld

Valtherweg 36, 7875 TB Exloo
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Voor boekingen:

tel. +31 (0)591 - 54 91 31

Galerie By Leth

Ruiten A Kanaal Noord 1,

www.hoteldehunzebergen.nl

Hoofdstraat 18, 7811 EP Emmen

9561 TE Ter Apel

tel. +31 (0)6 - 28 54 38 66

tel. +31 (0)599 - 58 79 90

www.byleth.nl

www.wonderwereld.nl

www.golfparkexloo.nl

