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ALLE PARK-
INFORMATIE
OP EEN RIJ

Pa r k i n f o r m a t i e

VANHARTEwelkom



OPENINGSTIJDEN
Maandag  08.00 - 21.00 uur
Dinsdag  08.00 - 21.00 uur
Woensdag  08.00 - 21.00 uur
Donderdag  08.00 - 21.00 uur
Vrijdag  08.00 - 21.00 uur
Zaterdag  08.00 - 21.00 uur
Zondag  13.00 - 18.00 uur

Gratis parkeren!

Jumbo, Smilde, Veenhoopsweg 21-4

Vakantie. Hét moment om te genieten van een drankje in de zon, 
een dagje weg, lange zomeravonden en heerlijke seizoens producten. 
Hoe jij je vakantie ook viert, bij Jumbo Smilde Veenhoopsweg 21-4 in 
Smilde ben je aan het juiste adres voor al je vakantieboodschappen. 
Maak er dus een heerlijke zomer van, samen met Jumbo!
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Welkom bij de Reeënwissel

Geachte gast,
Van harte welkom op camping de Reeënwissel! 
Fijn dat u heeft gekozen voor een verblijf op 
onze camping. In dit boekje vindt u veel informatie.

•   Algemene informatie
•  Camping informatie
• Omgevings informatie

Camping de Reeënwissel ligt direct aan de rand 
van Nationaal Park Het Drents Friese Wold, op de 
Veluwe na het grootste aaneengesloten bosge-
bied van Nederland. In de receptie vindt u infor-
matie over dit nationaal park.
Hoogersmilde is een klein veendorp aan de 
Drentse Hoofdvaart. In 2008 werd het 375-jari-
ge bestaan gevierd. De vaart loopt van Assen tot 
Meppel en is vroeger gegraven voor de aan- en 
afvoer naar de steenfabriek, die hier in Hooger-
smilde gevestigd is. Verder is Hoogersmilde be-
kend om zijn televisietoren. In 1959 werd de te-
levisietoren in gebruik genomen. Met een hoog-
te van 303,5 meter is het de hoogste constructie 
in het noorden van Nederland. In juli 2011 is de 
toren door een brand ingestort en in mei 2012 
is deze weer opgebouwd naar de oude hoogte. 
Helaas is de televisietoren niet meer toeganke-
lijk voor bezoekers.
 
Wij proberen er alles aan te doen om u hier een 
fijne tijd te bezorgen. Mochten er na al onze 
inspanningen toch nog opmerkingen zijn, dan 
horen wij dit graag zo snel mogelijk. Zo kunnen 
we er samen voor zorgen dat eventuele onre-
gelmatigheden opgelost kunnen worden.
 
Wij wensen u een fijne vakantie toe!                       
Raymond & Tjitske Beerendonk 
en medewerkers.
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Alarmnummer
Ambulance, brandweer en politie: 112
Geen spoed, wel politie: 0900-88 44

Artsen en apotheek
Huisarts           
De Sluiskampen 41, 9422 AP Smilde (6,8 km 
vanaf de camping). Camping afrijden en rechts-
af, bij de vaart linksaf. Na + 6 km. gaat de weg 
over naar de rechterkant van de vaart. Vanaf 
daar 2e weg rechts, de Sluiskampen inslaan. De 
huisarts bevindt zich na  150m. aan de rechter-
kant.
 
Bellen voor een afspraak
tussen 8.00 en 10.00 uur.
Telefoonnummer tel. 0592 - 41 25 05 
Spoednummer  tel. 0592 - 41 24 27
Receptenlijn      tel. 0592 - 42 08 84
 
Voor de weekenddienst en avonddienst is er 
een centrale huisartsenpost. Deze is bereikbaar 
op tel.nr.: 0900 - 112 0 112. De huisartsenpost 
bevindt zich in het Wilhelminaziekenhuis, Euro-
paweg-zuid 1 9401 RK Assen. Vergeet niet uw 
zorgverzekeringspapieren of verzekeringspas 
mee te nemen.  (24,8 km vanaf de camping)
Camping afrijden en rechtsaf, bij de vaart 
linksaf. Na 2 km. bij rotonde de N387 oprijden 
richting Beilen. Na + 9 km. de A28 oprijden 
richting Assen. Na + 10 km. afslag Assen-Zuid 
nemen (Haarweg). Einde weg rechts (Europa-
weg-Zuid). Na + 1 km. bevindt zich het Wilhel-
mina ziekenhuis aan de linkerkant.  
 

Apotheek         
Apotheek Smilde, De Sluiskampen 37
9422 AP Smilde, tel.nr. 0592 - 41 40 45
(6,8 km. vanaf de camping). Camping afrijden 
en rechtsaf, bij de vaart linksaf.    
Na + 6 km. gaat de weg over naar de rechter-
kant van de vaart. Vanaf daar 2e weg rechts, de 
Sluiskampen inslaan. De apotheek bevindt zich 
na 150m. aan de rechterkant.
 
Trombosedienst
Elke vrijdagochtend 08:30 - 09:30
in de Bosrand, Hoogersmilde
 
Teken  
Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kan 
u ziek maken wanneer de teek langer dan 24 
uur in uw huid zit. Een tekencontrole na een uit-
stapje in de natuur is een kleine moeite. Heeft 
een teek u toch te pakken, verwijderen deze 
dan voorzichtig. Schrijf de datum op en houdt 
de plek in de gaten.  

Algemene informatie
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Wĳ  zĳ n lid van Ardoer! Lid zĳ n van Ardoer betekent dat we voldoen aan de 

hoge kwaliteitsnormen die gesteld worden. Zo moet iedere camping door de 

gasten beoordeeld worden met een 8.0 of hoger. En dat doen wĳ , en daar zĳ n 

we trots op!

Wat is Ardoer? Ardoer is een landelĳ k samenwerkingsverband van 32 

kwaliteitscampings. Iedere camping heeft een geheel eigen karakter. Geen 

dertien-in-een-dozĳ n veldjes om je tent op te zetten, maar kampeerplekken en 

verhuuraccommodaties die gegarandeerd zorgen voor een fĳ ne vakantie.  

Waar vind je Ardoer? De campings liggen verspreid door heel Nederland. 

Van de zilte stranden in Zeeland tot aan de fruitbomen in de Betuwe en de 

uitgestrekte wateren in Noord-Holland. De keuze is reuze! 

www.ardoer.com/reeenwissel 5

Ardoer campings met een hart!
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Tandarts          
- Tandartspraktijk Klijntunte
tel.nr. 0592 - 4134 88
De Sluiskampen 38, 9422 AP Smilde
(zie route huisarts Smilde)

- Tandheelkundig centrum de Mondenhoek
tel.nr. 0593 - 54 19 50
Eursingerweg 12, 9411BB  Beilen,
(13,6 km. vanaf de camping) Camping afrijden 
en rechtsaf slaan, bij de vaart linksaf. Na 2 km. 
bij rotonde de N387 oprijden richting Beilen. 
Na+ 9 km. rechtsaf afslag Beilen. Bij de rotonde 
derde afslag nemen dat is de Asserweg. Na 700 
m. bij rotonde tweede afslag dat is de Esweg. 
Na 240 m. rechtsaf Eursingerweg op rijden. na 
50 m. is rechts de Mondenhoek (tegenover de 
Drenthe hal)

Dierenarts
- Glas Diergeneeskunde
Ten Darperweg 3, 7981 LX Diever,
tel.nr. 0521 - 59 13 78
(11 km. vanaf de camping) Camping afrijden en 
rechtsaf slaan, bij de vaart rechtsaf slaan. Na 8 
km. bij de rontonde bij de Dieverbrug rechtsaf 
slaan. Door Diever heen rijden. Buiten het dorp 
is het na 500 m. aan de linkerkant. 

- Dierenarts praktijk Beilen
Eursingerweg 10, 9411 BB Beilen,
tel.nr. 0593-522456
Route: zie tandarts de Mondenhoek
 
Bezoekers
Bezoek is van harte welkom op de camping. Zij 
dienen zich wel te melden bij de receptie. Dag-
bezoek is gratis.
 
Bibliotheek
Zin om te lezen? Boeken zijn te leen in de ho-
recagelegenheid. Graag na het lezen zo spoe-
dig mogelijk weer terug zetten. De boekenkast 
vindt u in de horeca.
 
Brood
U kunt bij de receptie of horeca een formulier 
invullen voor het bestellen van broodjes.Uw be-
stelling kunt u ‘s ochtends na 9:00 en op zondag 
na 10:00 in de horeca ophalen, indien u de be-
stelling de vorige dag voor sluitingstijd heeft in-
geleverd en betaald. Bestellen is niet verplciht, 
maar dan hoeft u niet te wachten als er nog 
meer afgebakken moet worden.
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Camping App
Alle informatie overal bij de hand via de cam-
ping app. Hoe werkt het?

Stap 1
Download de Camping Comfort-app voor iOS of 
Android

Stap 2
Open de app en scan de QR-code hieronder
 

Chemisch toilet
Afvalwater en uw toiletemmer uitsluitend legen 
in het chemische toilet. Deze bevind zich aan de 
buitenzijde van het sanitairgebouw bij de Stoe-
vert/Ganzenpoel. En aan de buitenzijde van het 
sanitair aan het hoofdgebouw rechts van de plat-
tegrond.

Electriciteit
Wanneer u stroom gebruikt, dient u er rekening 
mee te houden dat u de beschikking heeft over 
10 Amp. (= 2200 Watt). Stroomstoringen altijd 
melden in de receptie. Stacaravans, chalets en 
de boomhut beschikken over 16 Amp. (=3500 
Watt) stroom.

F1 Simulator
In de sfeer van het circuit van Monaco ga je de 
strijd aan met Max Verstappen. Waan je een 
echte F1 coureur. Vlieg langs de curbestone’s en 
rijd de ideale lijn voor de beste rondentijden. De 
ruimte is voor maximaal 4 personen voor
€ 10,- per uur te huur. Reserveren in de receptie.

Fietsverhuur
In de receptie kunt u fietsen en kinderzitjes huren.
Fietsen       p. dag € 10,00 p. week  € 40,00
Kinderzitje  p. dag € 5,00 p. week  € 20,00

Andere fietsen bijvoorbeeld tandems, ATB’s 
of ligfietsen kunt u huren bij rijwielhandel Jan 
Kwint (Rijksweg 152a) in het dorp.
Tel.: 0592 - 459 072.
 
Gasflessen
Gasflessen zijn verkrijgbaar bij de receptie.
 
Honden
Op de camping dient uw hond altijd aangelijnd 
te zijn. Eventuele uitwerpselen direct opruimen! 
Voorkom overlast van uw hond ten opzichte van 
uw medekampeerders. Denk hierbij ook aan 
overmatig blaffen. In de horeca en het sanitair 
zijn geen honden toegestaan. Dit geldt ook voor 
het veld  Berkenheuvel. Deze regels gelden 
ook voor uw bezoek. Uw hond is welkom in 
het Drents Friese Wold mits deze is aangelijnd. 
Alleen in de Noordelijke Veldhuizen is een los-
loopgebied. Een folder hier over kunt u afhalen 
in de receptie.  
 

Camping informatie
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en nemen de complete zorg uit handen van de aankoop tot de plaatsing

WWW.MUHASTACARAVANS.NL
Kosterweg 7 • 7949 AL  Rogat

info@muhastacaravans.nl • Arjan: 06 1272 2407 • Hendrik: 06 4208 6475

Verkoop 

Inkoop

Plaatsing

Transport

Ruime voorraad

SLAGERIJ 
HOOGEVEEN

ook voor al uw brood en banket

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 18.00 uur.
Donderdag geen koopavond. Zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur. Zondag gesloten.

Tel.: 0592 - 45 92 80  •  email: slagerijhoogeveen@hetnet.nl
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Internet
Op de gehele camping is er WiFi beschikbaar.
De toegangscode voor de WIFI kun je online op 
je eigen kampeerplek aanschaffen!
Ga hiervoor naar (hotspot) Wifi reeenwissel, re-
gistreer je, koop je ticket en log in.
Per code kun je twee apparaten gebruiken.
Per dag   € 3,00 
Per week   € 10,00 
Per maand   € 25,00
Per voorseizoen   € 50,00
Per seizoen   € 75,00
 
Kranten
Wij verkopen de volgende kranten. De Tele-
graaf, het AD, en de Leeuwarder Courant.
 
Loge’s
Krijgt u logés, dan dient u deze direct bij aan-
komst aan te melden en te betalen.
Tarieven:
baby gratis
vanaf 2 jaar € 2,70 voor- en naseizoen
€ 4,20 hoogseizoen (incl. douchtegoed,
excl. toeristenbelasting a € 1,30)
 
Manege
Wilt u tijdens uw verblijf paardrijden dan kunt u 
een beginners - gevorderde les of buitenrit be-
spreken bij de receptie. De manege is geopend 
in het Paasweekend, de Meivakantie, Hemel-
vaart- , Pinksterweekend en het hoogseizoen. 
Let op!! Vroegtijdig reserveren is noodzakelijk.
 
Parkeren
Berkenheuvel, Ganzenpoel en Bokkenleeg-
te zijn autovrij. Hier is alleen laden en lossen 
toegestaan. Voor alle andere velden geldt het 
volgende: u dient uw auto op uw plaats te par-
keren en niet er voor. Lukt dit niet, parkeer uw 

auto dan op één van de parkeerstroken. Per 
kampeerplaats is 1 auto toegestaan. Een 2e of 
3e auto dient op de groenstrook bij de paarden 
te worden geparkeerd. De parkeerplaats voor 
de receptie is alleen voor dagbezoek.
 
Pakketjes en Post
U kunt uw pakketjes en post afhalen bij het 
postvak bij de receptie.
Uitgaande post  kunt u brengen naar de brie-
venbus in het dorp.
 
Receptie
De openingstijden staan aangegeven op deur. 
Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u hier 
terecht tijdens de openingstijden. In geval van 
nood kunt u de intercom gebruiken. Of tele-
foonnummer 0592-459356.
 
Recreatie
Tijdens de meivakantie, hemelvaart, pinksteren 
en de zomerweken 29 t/m 34 is er een recrea-
tieteam aanwezig op de camping. Het program-
ma kunt u lezen in de Camping app. En bij de 
deuren van receptie, horeca en sanitair.
 
Recreatieruimte
Verzamelplaats voor de recreatie activiteiten is 
het Vossenhol. Deze bevindt zich in het hoofd-
gebouw.
 
Rust
Op het terrein dient u stapvoets te rijden. Tus-
sen 23.00 uur en 09.00 uur dient het rustig te 
zijn op de camping. Houdt ten allen tijden reke-
ning met uw medekampeerders.
 



Buitencentrum
Drents-Friese Wold

Ontdek een groots

natuurgebied waar je de

wilde natuur kan beleven!

Het Buitencentrum in Appelscha is het ideale startpunt 
voor een ontdekkingsreis door het prachtige Nationaal Park 
Drents-Friese Wold. Geniet van de mooie natuur op de 
fiets, te voet of te paard. Ontdek de wondere wereld van 
de kabouters of beleef het blotevoetenpad! Op zoek naar 
een origineel kinderfeestje of groepsuitje in de natuur? 
Informeer dan naar de mogelijkheden bij het Buitencentrum.

Contact: Staatsbosbeheer
Buitencentrum Drents-Friese Wold
Terwisscha 6a, 8426 SJ Appelscha

Vind mooie gebieden en leuke activiteiten op www.staatsbosbeheer.nl

Telefoon: (0516) 46 40 20
E-mail: drentsfriesewold@staatsbosbeheer.nl
Website: www.staatsbosbeheer.nl/drentsfriesewold

HET GEVANGENISMUSEUM
LAAT JE VRIJ.

Van met z’n allen in een zaal, tot eenzaam in de cel. 
Van lijfstraff en tot keihard werken. 
Van opvang voor weeskinderen tot dorp vol criminelen. 

In het Gevangenismuseum beleef je het allemaal. 
Maak ook een rondrit door Veenhuizen in echte Boevenbus 
of neem een kijkje in strafgevangenis de Rode Pannen. 

Voor kinderen is er veel te doen: De Lange Leo kinderroute, 
de spannende speurtocht  ‘De Vloek van Veenhuizen’ en 
tekenfi lmpjes kijken in de Bajesbios.

Oude Gracht 1    9341 AA Veenhuizen   Tel: 0592 - 388264   www.gevangenismuseum.nl

Volwassenen € 1,- korting
Kinderen € 0,50,- korting

Max 5 pers. per kortingsbon. 
Niet geldig bij speciale evenementen.

✁
KORTING

OP ENTREEPRIJS!
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Sanitair
Het douchen werkt via een Start Stop systeem.
Druk op Start en u krijgt 5 minuten warm water.
D.m.v. de kraan kan u koud water bijmengen.
Door op stop te drukken kunt u de 5 minuten
onderbreken. Na de 5 minuten stopt het warme 
water. Het sanitair dient u netjes achter te laten. 
Kleine kinderen mogen niet alleen in het sani-
tair aanwezig zijn. Tevens mag er niet worden 
gerookt.
 
Slagboom
De slagboom werkt d.m.v. kenteken herken-
ning. Het systeem registreert of u aan- of afwe-
zig bent. Hierdoor kunt u met maximaal één 
auto op het terrein. De ingaande slagboom is 
gesloten van 23:00 tot 7:00 uur. De uitgaande 
slagboom is tussen 23:00 en 7:00 wel in wer-
king, Zodat u ten allen tijden het terrein kunt 
verlaten. Op het terrein dient u stapvoets te rij-
den. Wanneer er te hard gereden word kan uw
kenteken worden geblokkeerd.
 
Speelzolder / active gaming
Openingstijden zijn te vinden op de deur van 
de horecagelegenheid. Speelgoed dient op de 
zolder te blijven.
 
Televisiezenders
Iedere plaats is voorzien van een tv-aansluiting 
(voorkant groene klepje omhoog schuiven). Het 
enige wat u hiervoor nodig heeft, is een tv kabel 
en een televisie met een DVB-c Tuner. U kunt nu 
ongeveer 80 zenders ontvangen waarvan 40 in 
HD kwaliteit.

Indien uw oude tv geen ingebouwde dvb-c tu-
ner heeft, is het mogelijk een dvb-c tuner te 
huren op de receptie. Ook is er een gebruiks-
aanwijzing te verkrijgen voor het zoeken van de 
zenders. 

Vuilnis
Bij het centrum gebouw bevind zich de milieus-
traat waar u huishoudelijk afval, glas en papier 
kunt deponeren. Huishoudelijk afval dient ver-
pakt te zijn in gesloten plastic zakken. Batte-
rijen kunt u inleveren bij de receptie. Grofvuil 
zoals kapotte tuinstoelen en grondzeilen dient 
u zelfstandig af te voeren.
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KOFFIE, LUNCH & DINER

De Nieuwe Bentepol
Bosweg 10

9423 TA Hoogersmilde
+316 40860112

De Nieuwe Bentepol een gezellig familierestaurant voor
een goed kop koffi e met of zonder gebak, lunch of diner.
Maar ook hebben wij een 18 holes midgetgolfbaan en
diverse wandelarrangementen.

Medio mei gaan we voor het eerst open met onze nieuwe ijssalon.

Veenhoopsweg 34-36, Smilde

aldi.nl

VOORDELIG
OP VAKANTIE
Er is altijd een Aldi in de buurt
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Wasserette
In het sanitair aan het hoofdgebouw vindt u de
Wasmachines en drogers.
 
Kosten wassen (incl. wasmiddel)  € 5,00
Kosten drogen                                   € 2,00

Fiets- en wandeltochten / ATB route
Direct achter de camping start het belevingspad 
van ongeveer 2,5 km. Vanaf de camping start 
een ATB-route van 23 km. In de receptie zijn 
gedetaillerde kaarten verkrijgbaar met daar-
op nog meer wandel- en mountainbikeroutes, 
fiets- en ruiterpaden.
 

Geldopname
De dichtstbijzijnde geldautomaat bevindt zich
in Supermarkt de Coop, alleen te bereiken tij-
dens openingstijden. Daarbuiten kunt u naar 
Smilde, Veenhoopsweg 20-3. Camping afrijden 
en rechtsaf slaan. Einde van de weg links af 
langs de vaart rijden. Weg volgen tot winkelcen-
trum in Smilde (aan de rechterhand).
 

Omgevings informatie
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Koopavonden
Assen / Beilen / Hoogersmilde 
Vrijdagavond
Appelscha / Hoogersmilde / Oosterwolde / 
Smilde            Donderdagavond
 
Markten
Assen        : woensdag en zaterdag
Drachten   : donderdagochtend en zaterdag
Emmen        : vrijdagochtend (8.00 - 14.00 uur)
Hoogeveen   : donderdagochtend en zaterdag
Meppel         : donderdagochtend en zaterdag
Oosterwolde: donderdag
 
Openbaar vervoer
De dichtstbijzijnde bushalte is óf bij de PH-brug 
(bij supermarkt COOP) of bij het fietsbruggetje 
‘de Draai’ (bij de vaart rechtsaf ).
De vertrektijden staan vermeld bij de bushal-
te. Ook kunt u bellen met de openbaar vervoer 

reisinformatie: 0900 - 9292 of u kunt kijken op 
internet: www.9292ov.nl
In Beilen (12 km) en Assen (18km) zijn treinsta-
tions. 
 
Recreatie-activiteiten in de omgeving
Bij de receptie zijn folders te verkrijgen van di-
verse attracties in de omgeving. Ook hangt er 
een rek met minicards met wat kortingen voor 
verschillende attractieparken.
 
Supermarkt en winkels in Hoogersmilde
Camping afrijden en rechtsaf slaan, bij de vaart 
linksaf. Supermarkt de COOP. De openingstij-
den zijn: maandag t/m woensdag 8.30- 18.00 
uur, donderdag en vrijdag: 8.30- 20.00 uur en 
zaterdags van 8.30- 17.00 uur. Slagerij en Bak-
kerij Hoogeveen, Warenhuis Tigelaar (achter 
tankstation Argos).
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Zwembad
Het Bosbad is geopend van half mei tot 1 sep-
tember. Het openluchtbad bevindt zich voor 
de camping. Lopend gaat u langs de slagboom 
en de paardenstallen. Na de paddocks gaat u 
linksaf over het bruggetje door het bospaadje.
Bij het fietspad weer links naar de ingang van 
het zwembad.

Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag
13:00 - 17:00  en  18:30 - 20:30
Zaterdag en Zondag  13:00 - 17:00
U heeft gratis toegang tot het zwembad.
Bij de receptie kunt een toegangsbewijs halen. 
Als extra service rekenen wij geen borg, echter 
bij verlies of niet inleveren  wordt € 5,- per toe-
gangsbewijs in rekening gebracht. Als uw gas-
ten willen zwemmen, dienen zij bij het zwem-
bad een entreekaartje te kopen.
 

Zwembaden overdekt
Assen:
Subtropisch zwemparadijs “De Bonte Wever”
Leek:
Zwemkasteel Nienoord
Norg:
Subtropisch zwemparadijs “het Molenbad”

Beilen en Smilde beschikken over eenvoudige 
overdekte zwembaden.
 
Zwemplassen
De bekendste zwemplas in deze omgeving is 
het Blauwe meer, richting Beilen (over de Bei-
lervaart). Verder is in Appelscha het Aekinger-
meer(Canadameer) te vinden.
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EN NOG VEEL MEER!

ZWEMMEN
DINEREN BOWLEN

DEBONTEWEVER.NLKIJK OP:

-ABW0721.indd   1-ABW0721.indd   1 04-03-2020   08:4804-03-2020   08:48



AANSCHOUW DE ZEE IN MIRAMAR ZEEMUSEUM
Ontdek het levenswerk van de excentrieke mejuffrouw Warners. Tijdens 
haar vele wereldreizen verzamelde ze diverse (zee)schatten. Ervaar de 
gevolgen van de wereldwijde vervuiling van zeeën en oceanen in de indruk-
wekkende expositie ‘Plasticsoep’.                    www.miramar-zeemuseum.nl

BELEEF DE OERTIJD IN HET OERMUSEUM
Oog in oog met een imposante mammoet. Maak een ontdekkingsreis door 
verschillende tijdperken, vanaf de laatste ijstijd en de neanderthalers tot 
in de brons- en ijzertijd. Diorama’s, filmpjes en interactieve spelelementen 
zorgen voor extra beleving voor jong en oud.                  www.oermuseum.nl

MUSEUM VALSE KUNST: KUNST MET EEN GLIMLACH
Bedonderd worden bij je kunstaankoop. Het zal je maar overkomen. 
Wat is echt en wat is vals? Verwonder je over het verhaal erachter. Het 
museum heeft ook een internationale collectie glaskunst, werken van 
Drentse kunstenaars en meerdere exposities. www.museumvalsekunst.art

VERWONDERING. MISLEIDING. HISTORIE. 
DAT MAAKT EEN BEZOEK AAN DEZE MUSEA IN DIEVER EN VLEDDER ZO BIJZONDER. 

OOK VOOR KINDEREN!

ACHTER IEDERE SCHAT SCHUILT 
EEN BIJZONDER VERHAAL



Waarom boeken bĳ  Ardoer?

 Grootste aanbod aan 32 top 
 kwaliteitscampings in Nederland 

 Alle campings zĳ n door onze gasten 
 beoordeeld met een 8.0 of hoger 

 Gevarieerd aanbod in kamperen 
 en verhuuraccommodaties

Waar vind 
je onze 
campings?

Waar vind 
je onze 

www.ardoer.com


