Praktische tips
Wat leuk dat jullie komen l ogeren in het luxe vakantiehuis!
Je logeert midden in de bossen van staatsbosbeheer. Het huis is omsloten door
een parkachtig aangelegde grote Engelse landschapstuin met vijver.
In dit document vind je meer informatie om jullie verblijf nóg aangenamer te
maken.
Check in vanaf: 15:00
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Bel een half uurtje vóór aankomst onze gastvrouw Jacolien Flik 06-30223689
Zij zal jullie dan ontvangen en even rondleiden.
Vergeet de borg niet. € 400 contant.
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Praktische tips
De Villa
Historie
Je logeert in een voormalige boerderij. Het pand, dat voor het huidige pand op
deze locatie stond, is destijds gebouwd om het het terrein rondom Het Bovenveen
te ontginnen. De gekapte bomen werden gebruikt voor de mijnbouw in limburg en
bouw van huizen.
In de jaren 60 is de oude boerderij afgebroken en is met hergebruik van veel
materialen, zoals de gebinten, het huidige pand gebouwd. In 2006 is het hele
pand gestript en gemoderniseerd met behoud van veel authentieke elementen.
Logeerhuis
Wij vinden het belangrijk dat je samen een leuke tijd hebt. Daarom hebben we het
huis gezellig ingericht. Er zijn verschillende plekjes gecreëerd waar je samen kan
zijn of je juist even terug kunt trekken. De box-springbedden zijn zorgvuldig
uitgekozen en het bed- en badlinnen is van hotelkwaliteit. Er zijn in totaal 17
slaapkamers variërend van één tot vierpersoons. Er zijn twee kinderbedjes
aanwezig. Er zijn 11 badkamers, 2 keukens, met 3 vaatwassers, en volledige
inventaris inclusief keukenlinnen.

Tuin
In de tuin bevindt zich ook het zwembad (open 01/05 tot 01-10) en een recreatieve
9-holes par-3 golfbaan. (golfballen en clubs zijn aanwezig en vrij te gebruiken.).
Iedereen kan uren spelen in de grote tuin. Kinderen bouwen de mooiste hutten of
speel een potje voetbal met je vrienden. ‘S avonds kun je een vuurtje stoken. Hout
is aanwezig en wordt geleverd door de lokale dagbesteding. Er liggen altijd een
paar zakken en het gebruik verrekenen we bij vertrek met de borg.
Geniet van de natuur!
Naast het terrein starten verschillende wandelroutes. Aan de laan naar het huis is
een openbare parkeerplaats. Vanaf hier staan verschillende routes aangegeven.
Sinds 2019 start hier ook de Giant Mountainbike track (19km). Mountainbikes zijn
te huur, ook voor kinderen. Mountainbikes kun u huren via
hetbovenveen.nl/activiteiten/mountainbike. De mountainbikes worden dan bij het
huis afgeleverd. Het rondje duurt ongeveer 1,5 uur en is uit te breiden met extra
lusjes.

Ruinerweg 12, 7932PD Echten (dr) - tel: 0528-312886 / 06-30223689 / info@hetbovenveen.nl

Praktische tips
Praktisch, tijdens uw verblijf
Hieronder een aantal praktische tips om jullie verblijf in het huis nog
aangenamer te maken.
De € 400 borg kun je bij aankomst contant overhandigen aan onze gastvrouw.

Aanwezig
● Wifi
● TV
● Senseo
● Koffiezetapparaat
● Vaatwasblokjes
● Keukenlinnen
● Laarsen
● Golfclubs & ballen
● WC-papier
● Vuurplek
● Linnenpakket
● Keukeninventaris

50Mb Wifi, je hoeft geen wachtwoord in te voeren
Inclusief TV-gemist, FOX-sports en Netflix
Pads zelf verzorgen
Filters en koffie zelf verzorgen
Zelf meenemen
Voldoende aanwezig
verschillende maten staan onder de overkapping
In het huis staan clubs en liggen een ballen
Voor de eerste hoge nood is er wat aanwezig
Hout is aanwezig en gebruik wordt verrekend.
luxe bed- & badlinnen (hotelkwalitiet is aanwezig.
Er is voldoende bestek, potten, pannen, borden..

In de omgeving
● Supermarkt
● Overige winkels
● Roekpad
● Schaapskudde
● Mountainbike track
● TeaTime
● Eetcafé Boszicht
● De Drentse koe
● Wildlands

Coop Ruinen (5km)
Hoogeveen (10km)
Belevingspad, leuk voor kinderen.
Ruinen (8km)
Start bij de parkeerplaats (500m)
Tearoom in Echten (2km)
Eetcafé in Echten (2km)
Buitenspelen op de boerderij (12km)
Dierentuin Emmen (40km)

Fikkie stoken
Je kunt ook een fikkie stoken (helaas niet in een hele droge periodes). We hebben
daarvoor een grote vuurschaal en er liggen zakken hout. Deze zakken worden
ingepakt door de dagbesteding in het dorp en kosten € 10,- per 10kg zak. We
verrekenen het gebruik met de borg.
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Praktische tips
Eten & Drinken
Ontbijt
Bestel online bij onze huisbakker lekkere broodjes voor het ontbijt!
www.bakkenmetplaizier.nl. De bakker bezorgt de broodjes op zaterdagochtend
aan de deur! (op zondag bezorgen ze helaas niet)

Bruin Café
In het Bruin café kun je samen lekker borrelen. Er is een toog met tap! Wij kunnen ervoor
zorgen dan bij aankomst een fustje is aangesloten en er een wijntje ligt.
Fust 50L Premium pils (Grolsch/Hertog Jan / Heineken / Amstel)
Fust 50L Lage langen Pils (vergelijkbaar met Hertog Jan)
Een 30L fust Lage Landen kan ook,
(Uit en 50L fust gaan ongeveer 200 biertjes).

€ 180
€ 130
€ 90

Geef tijdig aan of je graag wilt dat wij een fust voor je aansluiten.
We zetten altijd wat extra neer,
Je betaalt het volledige fust indien de zegel verbroken is.
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Praktische tips
Buffet
Het is mogelijk om bij ons een buffet af te nemen, vanaf 15 personen. Wij streven
ernaar om alle ingrediënten voor onze buffetten zoveel mogelijk lokaal te kopen.
Zo komt het vlees bijvoorbeeld rechtstreeks van een boerderij uit Zuidwolde en de
vis uit de visvijver van Ruinerwold. Ook de groente kopen we veelal lokaal. Alles
wordt vers bereidt. Inclusief de sausjes.
De buffetten worden op het door u gewenste moment gebracht. Afwas kun je zelf
doen door de 3 vaatwassers te gebruiken die in de woning aanwezig zijn.
Tegen een vergoeding van € 2,- per persoon kunt u het servies van de cateraar
gebruiken. Dan hoef je dus niet af te wassen.
Buffet I

Buffet II

Prijs per persoon € 27,95 incl. BTW

Prijs per persoon € 32,95 incl. BTW

Een uitgebreid buffet met verschillende gerechten

Een luxe buffet met verschillende gerechten

Salades

Salades

Salade van roseval aardappeltjes met dille, bosui,
cornichons en kappertjes

Salade van roseval aardappel met gerookte kipfilet, lente-ui en
cornichons

Salade van zoete aardappel met verschillende vleessoorten
Delicatessen van vis & fijne vleeswaren
mix van huisgerookt en gedroogde vleeswaren
Huisgerookte forel, makreel en zalm met citroencrème en groene
kruiden

Warme gerechten

Warme gerechten

Saté van gemarineerde kippendij met saus en gefrituurde
uitjes

Italiaans gekruide kippendij in een saus van trostomaatjes

Gehaktballetjes in jus, volgens oma's recept

Rosé gebakken varkenshaas met een sausje van paddenstoelen en
tijm

Noedels met roergebakken groente en shiitake

Groene asperge schotel met spaghetti-courgette, parika, broccoli en
buffelmozzarella

Aardappelgratin met tijm en knoflook

Verse gebakken vis van het seizoen

Nasi met oosterse groenten en specerijen

Gebakken aardappeltjes met rozemarijn en knoflook

Ratatouille van paprika, courgette, champignon en
bruschetta

Sperzieboontjes met spekjes

Geserveerd met

Geserveerd met

Verse brood met kruidenboter

Verse brood met kruidenboter & tapenade
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Praktische tips
OFYR Barbecue arrangement
€ 29,50 p.p. (incl btw)

Laat de ware grillmeister ontwaken en bereid de lekkerste gerechten op de Ofyr!
Een Ofyr is een houtgestookte barbecue met een zware stalen grillplaat waar het vlees op gegrild wordt.
Bij dit arrangement wordt alles geleverd en hoef je enkel nog het vlees zelf te grillen. Alles is vers bereid en wij
halen onze producten van leveranciers uit de omgeving. De sausjes? Die zijn huisgemaakt!
Dit arrangement is inclusief 2x 10kg hout & gebruik van de Ofyr. Servies is aanwezig.

Tegen een vergoeding van € 2,- per persoon kunt u het servies van de cateraar
gebruiken. Dan hoef je dus niet af te wassen.
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Praktische tips
Plattegrond
Begane grond
Vanuit het huis stap je op verschillende plekken de tuin in.
● 4 slaapkamers
● 3 badkamers
● 12 bedden
● 1 kinderbed
● Pub
● Eetkamer
● Woonkamer
● 2 keukens met 4 ovens, 1 steamer, 3 koelkasten en 3 vaatwassers
● Grootfilter koffieapparaat, senseo, filterkoffie en nespresso
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Praktische tips
Eerste verdieping
Boven het rechter gedeelte bevindt zich de loft, met 3 bedden en eigen badkamer.

● 25 bedden
● 1 kinderbed
● 2 gedeelde badkamers, met bad
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Praktische tips
Loft
De loft bevindt zich in de nok van het hoge dak, boven de slaapkamers met een
gedeelde badkamer.

● 3 bedden
● 1 badkamer
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Praktische tips
Bij vertrek
Bed- & Badlinnen
Als jullie de tassen weer pakken zouden we het fijn vinden als jullie het de bedden
af willen halen en al het beddengoed en badlinnen op een grote hoop in de hal
willen gooien. De Moltons kunnen blijven zitten.

Glaswerk
Gooi svp geen glaswerk in de container. We stampen deze wel eens aan, en dat is
niet prettig met glas. Glaswerk kan in de oranje kratjes, wij ruimen het dan op.

Lege flessen
Gooi lege flessen niet bij het afval. Zet ze liever apart, dan brengen wij ze wel weg.

Koelkast leeg
De koelkast moet leeg achtergelaten worden. Enkel niet aangebroken producten
kun je laten staan. Deze nemen de schoonmakers dan mee. Aangebroken
producten kunnen mee naar huis.

Sleutel
Je kunt de sleutel binnen leggen en de deur achter je dicht trekken, of de sleutel
in de brievenbus stoppen, bij de poort. Neem hem niet mee naar huis!

Geniet van jullie verblijf!
We hopen dat jullie een prettig verblijf hebben. Mocht er iets ontbreken of heb je
tips om het nog beter te maken? dan horen we dat graag. We vinden het ook leuk
als je iets in ons gastenboek schrijft of een review achterlaat op de site
hetbovenveen.nl Je mag ook altijd bellen of whatsappen met onze gastvrouw
Jacolien Flik, 06-30 22 36 89.
Er staat een kopje koffie/thee voor u klaar als het conferentiecentrum geopend is.
Wees welkom!

Vriendelijke groeten,
Team Het Bovenveen.
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