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Wat hebben we een mooie zomer gehad ! Veel (onverwachte) boekingen, zowel uit
binnen- als buitenland. En wat geweldig dat we zelfs al de eerste boekingen voor
2020 mochten ontvangen.

Inmiddels hebben we onze contacten in de voor ons nieuwe branche uitgebreid. Met
de toeristisch regisseur van gemeente De Wolden hebben we om tafel gezeten om
elkaar (blijvend) goed te informeren over de activiteiten in de regio, zodat we u
kunnen voorzien van overzichtelijke informatie. We kregen een compliment over
onze website en dat is natuurlijk altijd leuk.

Ook geweldig om te merken dat we onze eerste ‘terugkerende’ gasten hebben. Het
verblijf in de Eekhoorn is dan zo goed bevallen om nog eens terug te komen. Ook u
neemt dit wellicht in overweging. Voor u als ‘vaste klant’ is het dan goed te weten
dat u ook rechtstreeks via info@benb-eekhoorn.nl uw aanvraag kunt doen.

Wist u dat ?

    Veel gasten zich gastronomisch laten verwennen bij de Zuudwoldiger
Huuskamer en we daarom bezig zijn voor u een interessante korting te
bedingen ?
    Het nieuwe Jan Kruis Museum in Orvelte een aanrader is volgens onze gasten
?
    De gemeente bezig is met nieuwe wandelroutes in de omgeving ?
    We graag een gratis haal- en breng service voor u verzorgen ?
    Er regelmatig nieuwe berichten met leuke wetenswaardigheden op onze
website te vinden zijn?

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Volg ons dan op facebook of
abonneer u hier op onze nieuwsbrief. U kunt uw abonnement te allen tijde wijzigen
of opzeggen.

Tot slot wensen wij u alvast fijne feestdagen en graag tot ziens !

 

Lex & Sylvia Freese

B&B de Eekhoorn - Zuidwolde

 

http://www.benb-eekhoorn.nl/
mailto:info@benb-eekhoorn.nl
https://zuudwoldigerhuuskamer.nl/
https://jankruismuseum.nl/
http://www.benb-eekhoorn.nl
https://www.facebook.com/benbdeeekhoorn/
http://www.benb-eekhoorn.nl/newsletter/


Midwinterhoorn Kuiertocht Zuidwolde

De omgeving van Zuidwolde leent zich uitstekend voor een wandeltocht met
onderweg gezelligheid en de geluiden van de Midwinterhoorn. Wees welkom om
mee te wandelen. Diverse routes voor alle leeftijden. Wanneer zondag 1 december
201911.00 – 13.30 uur Prijzen € 4,00 … Lees verder →

Volle maan wandeling Drents-Friese Wold

Volle maan blijft een bijzonder natuurverschijnsel. Tijdens deze mystieke avond kun
je bij Buitencentrum Drents-Friese Wold een bijzondere wandeling maken. Samen
met een gids van Staatsbosbeheer dwaal je door de in stilte gehulde Duinen, dit
unieke stuifzand, ook wel de … Lees verder →

Nachtwandeling Dwingelderveld

“Gesloten tussen zonsondergang en zonsopkomst’. Dat lezen we maar al te vaak op
de bordjes aan de rand van natuurgebieden… Maar in Nationaal Park
Dwingelderveld ligt een route, die juist speciaal is uitgestippeld voor nachtelijke
zwerftochten! In dit fenomenale gebied … Lees verder →

 
Oeractiviteiten overzicht

Leef je in in de unieke verhalen en mythes van Drenthe. Doe je dat in het donker,
dan komen de verhalen nog meer tot leven. Ontdek het donkere Drenthe tijdens de
Nacht van de Nacht of volg een belevingsroute in … Lees verder →

Oercultuur in Drenthe

Oerinstinct zit in iedereen. Keer terug naar de basis en ontdek je innerlijke ik in
Drenthe. In Drenthe ligt de geschiedenis voor het oprapen. Neem de tijd om te
genieten en om oeroude verhalen te ontdekken. Vandaag hoeft sowieso helemaal …
Lees verder →

Erfgoed De Wolden

Welkom in authentiek De Wolden. Welke Drentse schatten wil jij ontdekken?
Veelzijdige natuur, boeiende cultuur en historische juweeltjes: het is in De Wolden
allemaal voorhanden. Maak kennis met ‘Drenthe in het klein’. Een voorproefje op het
echte Drentse leven! Ontdek … Lees verder →

 
Wandelroute Takkenhoogte en Meeuwenveen (pingo).

Samenvoeging natuurreservaten Tot 1997 bestond Takkenhoogte uit twee
afzonderlijke reservaten. Met een natuurvriendelijke inrichting van de doorsnijdende
waterlossing en een stuk voormalig landbouwgrond ontstond een fraai
aaneengesloten natuurgebied. Het Meeuwenveen is een groot ven (pingo) met een
duidelijke ringwal. De … Lees verder →
De mooiste heideroutes

“De heide tintelt nog paars in Drenthe. Een landschap om van te genieten en waarin
bijzondere planten en dieren leven.” Wandelroute Nationaal Park Dwingelderveld
(Drenthe) Nationaal Park Dwingelderveld staat vooral bekend vanwege de grote,
stille heide. Het centrale deel van … Lees verder →

Facebook
Om te annuleren klik hier, om uw abonnement te bewerken klik hier.
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