
Beste gast,

Welkom bij TinyParks Reeënwissel. Wij hopen dat je de

komende dagen heerlijk gaat genieten van onze Tiny Houses,

het eten en uiteraard de prachtige natuur. In dit krantje vind

je alle informatie die van belang kan zijn tijdens je verblijf.

Neem bij vragen gerust contact op met de receptie van

camping de Reeënwissel.

Team TinyParks

Een heel fijn verblijf
gewenst!

ETEN & DRINKEN
ACTIVITEITEN 
HOE WERKT ALLES

HET NIEUWS VAN VANDAAG

WELKOM BIJ TINYPARKS
Groots genieten in de natuur met anderen
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ZOALS ALBERT EINSTEIN OOIT

ZEI: LOOK DEEP INTO NATURE,

AND THEN YOU WILL

UNDERSTAND EVERYTHING

BETTER. 



PLATTEGROND
Groots genieten in de natuur met anderen
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Ontbijtmand: Deze is dagelijks op te halen tussen 15.00

en 22.00 uur bij de Tiny Huiskamer. Warme broodjes

worden elke ochtend van Ma t/m Za om 09.00 uur en

Zo om 10.00 uur bij de huiskamer afgeleverd. Tijdens je

verblijf kan je de ontbijtmand elke dag laten aanvullen

tussen 15:00 en 21:00.

Overnachten bij TinyParks gaat gepaard met enige luxe

en comfort. Je hebt dan s'ochtends geen zin om met de

auto, fiets of benenwagen op zoek te gaan naar een

heerlijk ontbijt. Daarom zorgen wij elke dag voor een

heerlijk gezond en divers ontbijt.

TinyParks Family Dinner
Op dinsdag, donderdag en zaterdag organiseren we

bij de huiskamer het TinyParks Family dinner

avond: de leukste avond van je verblijf! 

Wij verzorgen die avond voor alle gasten het eten,

steken het kampvuur voor je aan en zetten een 

gezellig muziekje op. Eén keer diner is begrepen

bij je boeking. Voor 15 euro per persoon kan je op

de andere dagen ook mee eten. 

Ontbijt & TinyParks
dinner avonden zorgen
voor gevulde buikjes

De huiskamer is de plek om einde middag langzaam de

dag af te sluiten, gezellig met anderen te borrelen bij de

vuurplaats of nog even prachtige streekproducten uit de

omgeving in te slaan voor bij je eigen Tiny house.

Ook zijn er twee maaltijden verkrijgbaar die eenvoudig

zelf te bereiden zijn. 

Sjansen, sjoelen en jeu de boulen
Hoewel deze sporten misschien in eerste instantie doen

denken aan de oude grijze mannetjes uit een omroep

MAX-programma, zijn zowel sjoelen als jeu de boulen

juist weer helemaal hip. Heerlijk ontspannen een balletje

gooien midden in het bos dus, onder het genot van een

speciaal biertje of een borrelplank. Of sjans je suf boven

de sjoelbak.

Huiskamer "Tiny" maakt
het "te" gezellig

"Liefde gaat
door de maag"
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JE ZOU HET MAAR WETEN

OVER ONZE TINY HOUSES

ENERGIEVERBRUIK
Groots genieten in de natuur heeft zijn beperkingen
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Airco uit als; je weggaat, aan het koken bent, deuren open

hebt staan etc. 

Gebruik de oven en vloerverwarming met mate

Wat waren wij blij toen we te horen kregen dat we in dit bos

onze eerste tiny house locatie mochten openen. Maar helaas

brengen dit soort bijzondere locaties ook uitdagingen met

zich mee. In dit specifieke geval "stroom". Gelukkig kunnen

jullie als gast ons hierbij helpen. Hoe? Heel simpel, door

gewoon goed op te letten wat je aan zet en nog belangrijker

dat je het ook weer "uit" zet als je klaar bent of weg gaat.

Denk aan de airco en verlichting.

If you change nothing, nothing will change

Laten we zuinig zijn op ons
stroomverbruik voor het milieu maar
ook voor ... 

DE KAST AAN DE MUUR IS OOK EEN TAFEL,
DRUK OP DE PINNEN EN TREK DE KAST VAN DE
MUUR, VOILA EET SMAKELIJK!

ALLE SPOTJES KUN JE EENVOUDIG DIMMEN
DOOR DE SCHAKELAAR EEN PAAR SECONDE
INGEDRUKT TE HOUDEN 

HET DAKRAAM IN HET ZITGEDEELTE IS
ELEKTRISCH TE OPENEN MET DE
AFSTANDSBEDIENING. 

DE TINY HOUSES BESCHIKKEN OVER
VLOERVERWARMING. DEZE BEDIEN JE VIA DE
THERMOSTRAAT NAAST DE OPENSLAANDE
DEUREN

DE TINY HOUSES WORDEN DUURZAAM EN
CIRCULAIR GEBOUWD BIJ EEN FABRIEK IN
EUROPA

ONZE TINY HOUSES ZIJN 8 METER LANG, 2.50
BREED EN 4 METER GROOT. OWJA EN HEBBEN
ALLEMAAL EEN EIGEN NAAM, VRAAG MAAR
AAN DE BARMAN. 



VERVELEN HOEF JE NIET
Wat is er allemaal te doen 
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TinyParks ligt direct gelegen aan het Nationaal Park. In

het Drents-Friese Wold is ruim 130 kilometer wandelpad

beschikbaar, verdeeld over meer dan 30 gemarkeerde

rondwandelingen. Deze wandelingen vind je ook terug op

de wandelkaart van het nationaal park. Ga naar

https://www.nationaalpark-drents-friese-

wold.nl/activiteiten/wandelen-0/ voor meer informatie. 

fietsen in de omgeving

Het Drents-Friese Wold kent een fijnmazig netwerk van

fietspaden Fietspaden zijn in 3 categorieën te

onderscheiden; verharde paden, half verharde paden en

zandpaden voor ATB'ers. De meeste verharde paden zijn

ook geschikt voor gebruik met een scootmobiel.

De wandelroute voor met kinderen 

Wandelen en fietsen in de omgeving

Nationaal Park Drents
Friese Wold BERGTOREN IN APPELSCHA

NOOIT MEER NAAR HUIS
ELKE DAG EEN ANDERE ROUTE

HET NIEUWS VOOR MORGEN

Belevingspad Hoogersmilde is een uniek belevingspad dat zich voornamelijk richt op kinderen van 4 tot 12 jaar. De

tocht van ca. 2,5 km voert je door een prachtig stuk bosgebied en laat je genieten van cultuur en natuur. Water

oppompen, klauteren, genieten zijn belangrijke ingrediënten van dit pad. Bij de parkeerplaatsen P1 en P2 aan de

Bosweg in Hoogersmilde kun je starten met de route.



Al je producten uit de koelkast halen 

Kijken of de koelkast van binnen schoon is

Je afval weggooien bij de containers bij de ingang van camping de Reeënwissel

Geen afwas laten staan en vaatwasser leegmaken 

Mocht er iets kapot zijn, geef dit aan dan kunnen wij er voor zorgen dat voor de volgende gast alles weer in

orde is

De Nespresso legen 

Het bedlinnen afhalen en netjes bij elkaar op de grond neerleggen 

Vieze handdoeken op de grond voor de bank neerleggen 

De Tiny House vegen

Het aanrecht en de kookplaat schoon achterlaten 

Uitchecken uiterlijk 10.30 uur via receptie camping de Reeënwissel

Wij vinden het belangrijk dat iedereen altijd kan genieten van een schoon Tiny House. Zou jij voor het

uitchecken willen letten op het volgende; 

Er is een tijd van komen en gaan

Camping de Reeënwissel is altijd je eerste aanspreekpunt

voor vragen of hulp tijdens je verblijf.

Nummer receptie Camping de Reeënwissel:  

+31 592 459 356

Noodnummer TinyParks: 

+31 6 443 53 197

Tijdens de winter periode is de receptie van Camping de

Reeënwissel gesloten en is ons noodnummer actief via

Whatsapp en telefoon. 

Verhuur 
Sauna: €15,- euro voor 60 minuten
Reserveren kan tussen 15:00 en 21:00 uur via de Tiny House
Huiskamer 

E-chopper bikes €15,- per uur
Helemaal van nu! Reserveren kan via de Tiny House
Huiskamer

Fiets of mountainbike huren
Dit kan in de buurt bij Jan Kwint +31 592 459 072

I need help, please help me

2022 • TINY NIEUWS HANDIGE INFORMATIE

Extra services

https://www.google.com/search?q=camping+de+reeenwissel&rlz=1C1CHBF_nlNL930NL930&oq=camping&aqs=chrome.0.69i59j46i39i175i199j69i57j69i59j69i60j69i61l2j69i60.3900j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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Veenhuizen: Maatschappij van Weldadigheid, Hollands

Siberië, gevangenisdorp. Betreed een plek waar de rijke

geschiedenis van het beroemde dorp nog voelbaar is.

Waar het authentieke Maallust speciaalbier zijn

oorsprong vond en de oude graanmaalderij haar

bijzondere verhalen brouwt. Neem plaats tussen de

koperen ketels en geniet in het sfeervolle Proeflokaal

van vers bier, een stevige lunch en overheerlijke

lekkernijen. Ervaar Maallust!

RONDLEIDING & PROEVERIJ

Ontdek de smaak van ons bier! Beleef een rondleiding

door brouwerij Maallust en zie, hoor en proef waar de

authentieke smaak van onze bieren ontstaat. Natuurlijk

schenken we daarbij ook vier van onze heerlijke

speciaalbieren. Een rondleiding kan bijna niet lekkerder

smaken!

Rondleidingen worden alleen in het weekend gegeven en

zijn uitsluitend voorafgaand via de website of via de mail

te boeken.

Bierbrouwerij Maallust

Proeverij & rondleiding
v.a. €12.50

Midden in Drenthe op 20 minuten rijden van TinyParks

ligt een plek met een geschiedenis. Hier worden namelijk  

de levens van meer dan honderdduizend Nederlandse

Joden, Sinti en Roma in herinnering gehouden,

Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De geschiedenis

van kamp Westerbork is vooral bekend vanwege de jaren

1942-1945. Het kamp werd echter al in 1939 gebouwd als

vluchtelingenkamp. Tot de afbraak in 1971 is het kamp

nagenoeg voortdurend in gebruik geweest. In het museum

van Kamp Westerbork wordt verteld over het leven in het

kamp. Op het kampterrein zijn de sporen van het

voormalig kamp nog zichtbaar en dus ook zeker de

moeite waard om te bezoeken.

Het reserveren van een ticket is verplicht en kan via de

website. 

Historie "Kamp
Westerbork"
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In de omgeving van Hoogersmilde geen enkel stoplicht

staat.

Het Drents-Friese Wold het donkerste stukje vaste

land in Nederland is. Op een onbewolkte maanloze

nacht zijn hier wel 2.900 sterren te zien. Ter

vergelijking: in een stad zie je er slechts vijftig. Niet

gek dus, dat mensen Drenthe schitterend noemen.

Ik bid nie veur bruune boon’n. In Drenthe zijn veel

restaurants waar je "onbeperkt" bruine bonen kan

eten. Lekker he:)? 

De opgraving van een vuistbijl bij de plaatsjes

Anderen en Drouwen heeft aangetoond dat er in

Drenthe menselijke activiteit was vanaf zestigduizend

jaar voor Christus.

De Drentse steden zijn in het weekeinde levendig.

Naast Assen en Emmen hebben ook Coevorden,

Hoogeveen en Meppel gezellig drukke centra.

Niet alleen cultfiguur Bartje komt uit Drenthe. Ook

Berend Botje uit het bekende volksliedje zou uit

Drenthe komen en wel uit Zuidlaren, waar hij met een

standbeeld vereeuwigd is.

Van de 54 in Nederland aanwezige hunebedden staan

er 52 in Drenthe. De overige twee staan in de

provincie Groningen.

 In het westen werd bij de latere nederzetting

Hoogeveen begin 17e eeuw begonnen met het afgraven

van de veengrond ten behoeve van de ‘export’ van

turf. 

Wist je dat? 

"Van heurn zeggn"



ZEG JE DRENTHE, DENK JE
HUNNEBEDDEN
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Wist je dat hunebedden de oudste monumenten van

Nederland zijn? Ze zijn gebouwd van zwerfkeien die in de

IJstijd naar Drenthe zijn meegevoerd. Hunebedden hebben

geen naam, maar wel een nummer. In Drenthe vind je D1

tot en met D54 (D48 bleek toch geen hunebed en D33 is

afgebroken). 47 van deze hunebedden vind je langs de

Hunebedhighway, de Route 66 van Nederland. We

snappen best dat 52 hunebedden wat veel zijn om te

bezoeken. Daarom hebben we een Big Five voor je

samengesteld. Dit zijn de nummers D10, D17 & 18 , D27 en

D43. Zo ontdek je heel gemakkelijk de mooiste

oerhistorie in Drenthe. Via de website www.drenthe.nl

vind je eenvoudig de routes en plaatsen.

Hunebedden liggen voor geen meter, maar

zijn wel bijzonder!

Ontdek het mysterie van
de hunebedden

HUNEBEDDEN DIENDEN ALS GRAFKAMERS. DE
DODEN KREGEN GRAFGIFTEN MEE, ZOALS
SIERADEN, BIJLEN, SPEERPUNTEN EN
AARDWERKEN POTTEN MET ETEN EN DRINKEN.

ZULKE GROTE STENEN? DAT KAN NIET DOOR
MENSEN ZIJN GEBOUWD! VROEGER DACHT
MEN DAN OOK DAT HUNEBEDDEN DOOR
REUZEN (HUYNEN) WAREN GEMAAKT. DAAR
KOMT DE NAAM HUNEBED VANDAAN.
 
HUNEBEDDEN ZIJN WÉL GEBOUWD DOOR HET
TRECHTERBEKERVOLK. EN ZIJ WAREN JUIST
HELEMAAL NIET ZO GROOT, MAXIMAAL 1,65
METER. ZE KONDEN DAN OOK RECHTOP IN EEN
HUNEBED STAAN.
 
DE ZWERFKEIEN WAREN IN HET VERLEDEN NIET
ZICHTBAAR. ZE WAREN BEDEKT MET ZAND EN
GRASZODEN. JE ZAG ALLEEN EEN
LANGWERPIGE HEUVEL EN DE TOPPEN VAN DE
DEKSTENEN.

HUNEBED WEETJES

https://www.drenthe.nl/cultuur-erfgoed/hunebedden/5-pitstops-langs-de-hunebedhighway


200 jaar geleden, in 1818, richt Johannes van den Bosch de Maatschappij van Weldadigheid op. Arme

gezinnen, bedelaars en zwervers kunnen gaan werken in één van de Koloniën van Weldadigheid. Ze krijgen

een eigen woning en een stukje grond om te bewerken. Een hard bestaan. Door middel van arbeid en scholing

wordt de Kolonisten discipline bijgebracht, zodat ze na verloop van tijd in hun eigen onderhoud kunnen

voorzien. 

Vrije en onvrije Pauperkoloniën

In totaal richt de Maatschappij van Weldadigheid zeven Koloniën op. Vier daarvan zijn voor armen die

vrijwillig voor het Koloniebestaan kiezen. In de overige drie worden bedelaars en landlopers opgenomen. De

onvrije kolonién zijn grote en dichtbevolkte gestichten, waar men dag en nacht onder bewaking staat. De

bewoners zijn eigenlijk gevangenen.

Het grootste oppervlak van de Koloniën van Weldadigheid ligt in Drenthe, in Veenhuizen, Frederiksoord en

Wilhelminaoord. Maar er zijn ook Koloniën in Willemsoord en Ommerschans (Overijssel) en in Wortel en

Merksplas in Vlaanderen. 

Frederiksoord is de plek waar het bijzondere verhaal van de Koloniën van Weldadigheid is begonnen. Hier

werden de eerste koloniehuisjes gebouwd, waar arme gezinnen uit de grote steden de kans kregen op een beter

bestaan. Het was best een hard bestaan, het leven van de kolonisten in Drenthe. Het was hard werken op het

land, de dagindeling werd voor je bepaald, je was verplicht om naar de kerk te gaan en je was ook nog eens

mijlenver van je familie verwijderd. Niet zo gek dus dat de vrijwillige aanmeldingen na enige tijd uitbleven. De

Maatschappij van de Weldadigheid ging daarom over naar gedwongen opnamen. Vanuit de grote steden

werden armen en wezen onder andere naar Veenhuizen opgezonden.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? Neem dan ook eens een kijkje op de website van de Koloniën van

Weldadigheid. En plan ook zeker een bezoek aan Museum De Proefkolonie, waar je 200 jaar terug in de tijd gaat.

In 7 jaar tijd, 7 Koloniën van Weldadigheid opgericht

KOLONIËN VAN WELDADIGHEID
een uniek stukje geschiedenis
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https://www.drenthe.nl/cultuur-erfgoed/kolonien-van-weldadigheid/veenhuizen
https://www.drenthe.nl/cultuur-erfgoed/kolonien-van-weldadigheid/frederiksoord
https://www.kolonienvanweldadigheid.eu/bezoek/frederiksoord


REVIEW US
Met jou mening kunnen wij ons concept weer verbeteren

Ga naar Google 

Zoek op TinyParks 

Aan de rechterkant zie je ons

bedrijfsprofiel 

Klik op "Reviews"

Laat je mening achter

Voilà

Kleine moeite, groot gebaar

Google Reviews 
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HUISREGELS
Zo blijft het leuk voor iedereen

Slagboom 

De slagboominstallatie werkt met kentekenherkenning.

De ingaande slagboom is buiten werking van 23:00 tot

07:00 uur. De uitgaande slagboom werkt 24 uur per dag.

Bij misbruik of te hard rijden op het terrein wordt uw

kenteken geblokkeerd.

Geluidsoverlast 

Het is niet toegestaan om radio’s, televisies, of andere

geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken dat zij overlast

bezorgen aan uw mede campinggasten. Er geldt bij ons

een nachtrustperiode. Het is tussen 23:00 en 7:00 uur niet

toegestaan lawaai te maken. In geval van groepsvorming

na 23:00 dient er speciaal op geluidsoverlast gelet te

worden.

Vuilafvoer 

Bij het centrum gebouw bevind zich de milieustraat waar

u huishoudelijk afval, glas en papier kunt deponeren.

Batterijen kunnen bij de receptie in de batterijenbak.

Huishoudelijk afval dient verpakt te zijn in gesloten

plastic zakken

Huisdieren  

Huisdieren zijn welkom op ons terrein. Uw huisdier dient

gevaccineerd of getitterd te zijn volgens de gangbare

regelgeving.  Uw huisdier mag niet tot overlast zijn van

de overige gasten.  Uw hond dient aangelijnd te zijn. 

Veiligheid en brandveiligheid 

Kampvuren en vuurkorven zijn op ons terrein niet

toegestaan. Barbecueën is toegestaan. Zorg wel dat de

buren geen rook- overlast hebben en dat de

brandveiligheid niet in gevaar komt.

Drugs, alcohol, diefstal en vandalisme 

In het geval van openbare dronkenschap, handel,

bezit of gebruik van drugs, vandalisme of diefstal

volgt directe verwijdering; indien nodig met behulp

van de overheid. Alle kosten ten gevolge van

vernielingen zijn voor rekening van de veroorzaker

of diens begeleider. 

Aansprakelijkheid 

De directie is niet aansprakelijk voor schade of

letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op het

terrein, alsmede voor schade, ondervonden door het

gebruik van de op het terrein aanwezige

voorzieningen en faciliteiten. De directie is niet

aansprakelijk voor schade claims voortvloeiende uit

geluidsoverlast en enig van buiten komend onheil,

alsmede de terreingesteldheid als gevolg van

weersinvloeden. Voorts wordt geen

aansprakelijkheid aanvaard voor het onklaar raken

en/of buiten gebruik van zijn aanwezige faciliteiten

en of voorzieningen

Parkeren 

Parkeer uw auto alleen op uw standplaats, of de door

de directie aangewezen plek. Het is niet toegestaan

de auto voor uw plaats of op het pad te parkeren.

Per standplaats is 1 auto toegestaan binnen de

slagboom. Een eventuele 2e auto dient op de

groenstrook langs de paarden geparkeerd te worden.

De parkeerplaatsen bij de recep

Overig 

Bij voorvallen waarin het reglement niet voorziet

beslist de beheerder. De beheerder behoudt het recht

om van de regels af te wijken.
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In samenwerking met camping De Reeënwissel


