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Beste gast,  

 

Dit informatieboekje is een handig hulpmiddel ter voorbereiding op uw verblijf bij Breeland 

Recreatie in één van onze groepsaccommodaties in Annen. Heeft u speciale vragen of wensen, 

dan mag u ons ook bellen, mailen of een afspraak maken om een keer langs te komen. Wij 

wensen u alvast een plezierig verblijf in Drenthe! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Breeland Recreatie 

 

  
  ’t Voorhuis      ‘t Achterom 

 

Belangrijke telefoonnummers: 

Brandweer/ambulance  112 

Huisarts Annen   0592-271417  

(tot 17.00 uur bereikbaar, adres: Ronkelskamp 58, Annen) 

Spoednummer 0592-273208 

 

Huisartsenpost Assen   0900-1120112  

(na 17.00 uur en in het weekend, adres: Europaweg-Zuid 

1, Assen, in het Wilhelmina Ziekenhuis) 

 

Waarschuw in noodgevallen ook altijd de receptie 0598-468577 of de eigenaar via 06-

50697166,  zodat onze BHV-er(s) op de hoogte zijn en eventueel direct hulp kunnen verlenen.  
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Informatie op alfabetische volgorde  

 

 

Aankomst en vertrektijden     

 

De standaard aankomst- en vertrektijden zijn:  

Weekend: vrijdag 16.00 uur aankomst en zondag 16.00 uur vertrek  

Lang weekend: vrijdag 16.00 uur aankomst en maandag 10.00 uur vertrek 

Midweek: maandag 13.00 uur aankomst en vrijdag 10.00 uur vertrek 

Week: zaterdag aankomst 16.00 uur en zaterdag 10.00 uur vertrek 

Halve midweek: maandag 13.00 uur aankomst en woensdag 10.00 uur vertrek 

Halve midweek: woensdag 13.00 uur aankomst en vrijdag 10.00 uur vertrek 

 

 * In goed overleg kan er afgeweken worden van de standaard.  

 

 

Afwas 

Beide accommodaties beschikken over een professionele vaatwasmachine met automatische 

zeepdispenser.  

 

 

Bakkerij Pots  

Broodjes, taarten en andere lekkernijen kunt u bestellen bij Bakkerij Pots. Deze bezorgt ook in 

de accommodatie. De bestelling kunt u telefonisch doorgeven of mailen. Vermeld duidelijk of u in 

’t Voorhuis of ‘t Achterom logeert en hoe laat u de bestelling wilt laten bezorgen.  

Website  http://www.bakkerijpots.nl/   

Telefoonnummer 0592-271064  

E-mail     info@bakkerijpots.nl    

 

 

Barbecue 

Bij beide accommodaties is een overdekte barbecueplaats en een houtskool barbecue 

aanwezig. Als u zelf voor houtskool zorgt, kunt u kosteloos gebruik maken van deze barbecue. 

Een standaard gasbarbecue kan gehuurd worden (graag vooraf reserveren) voor €35,00 

inclusief gasverbruik, een XL barbecue kan gehuurd worden voor €50,00 inclusief gasverbruik. 

 

Wij hebben verschillende catering mogelijkheden voor uw barbecue. Deze kunt u telefonisch 

opvragen bij de receptie of downloaden op de website. Zie informatie op de link 

https://breelandrecreatie.nl/groepsaccommodaties/ . Om er zeker van te zijn dat wij uw catering 

kunnen verzorgen, verzoeken wij u tijdig te reserveren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bakkerijpots.nl/
mailto:info@bakkerijpots.nl
https://breelandrecreatie.nl/groepsaccommodaties/
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Bereikbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de auto vanuit het zuiden: 

 

A28 Zwolle-Hoogeveen-Assen, Assen-Zuid/Veendam N33,  

Verkeersplein Gieten richting Groningen N34. Afslag Annen. 

 

Met de auto vanuit het noorden:  

 

A28 richting Assen, afslag Emmen/Zuidlaren N34. Afslag Annen. 

Eénmaal in Annen volgt u de bordjes ‘Breeland Recreatie’. 

 

Bepaalde navigaties geven aan het begin van De Bulten aan dat u uw eindbestemming heeft 

bereikt. Dit is niet juist, vanaf dat punt dient u nog ongeveer 1 km door te rijden. 

 

 

Boodschappen 

Voor uw boodschappen kunt u terecht bij de Aldi of Coop supermarkt in Annen. Tevens vindt u 

in Annen een drogist (+ pin-automaat), groenteboer, slijterij en een bakkerij. Op een kwartier 

rijden ligt het dorpje Zuidlaren, daar vindt u een AH, Jumbo en vele leuke winkeltjes en terrasjes. 

 

 

Catering 

Op steenworp afstand van uw accommodatie ligt Paviljoen Breeland. Vanuit ons paviljoen 

kunnen wij catering verzorgen in uw accommodatie. U kunt hierbij kiezen voor gedeeltelijke of 

gehele verzorging. Ontbijt, lunch, buffetten en dessert, barbecue of een huisgemaakte stoofpot, 

niets is ons te gek. Met uw groep uit eten in Paviljoen Breeland is ook mogelijk (op reservering). 

Vraag ons naar de mogelijkheden.  
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Fietsverhuur 

Breeland heeft standaard een aantal fietsen zonder versnelling op voorraad. Voor overige 

fietsverhuur voor groepen, werken wij samen met een regionale fietsverhuurder. Indien tijdig 

gereserveerd,  zorgen wij dat de gewenste fietsen op het juiste moment voor u klaar staan. Wilt 

u een leuke route fietsen, overleg dan met ons, wij hebben verschillende fietsroutes klaarliggen. 

 

Fiets zonder versnelling €12,50 per dag 

Prijs overige fietsen op aanvraag. 

 

 

Hond 

Honden zijn bij ons van harte welkom. Kosten zijn € 10 per nacht per hond. 

 

 

Hout 

Onze groepsaccommodatie ’t Voorhuis heeft een open haard en een buitenhaard. ’t Achterom 

heeft een buitenhaard. Een kruiwagen met houtblokken is tegen betaling van €10,00 

verkrijgbaar via de receptie. 

 

 

Kindermeubilair 

Kindermeubilair staat niet standaard in de accommodatie, maar kunnen wij wel zonder extra 

kosten voor u regelen. Als u ons van tevoren laat weten wat u nodig heeft tijdens uw verblijf dan 

zorgen wij dat dit klaar staat in de accommodatie. Hierbij kunt u denken aan een campingbedje, 

kinderstoel, een box, een badje en/of een aankleedkussen. 

 

 

Linnenverhuur 

Op de bedden liggen dekbedden en kussens. Het zijn allemaal 1- persoonsbedden. Een 

dekbedovertrek, onderlaken en een kussensloop meenemen van huis is dus voldoende. U kunt 

bij ons een linnenpakket huren voor € 7,50 per persoon. Vanuit hygiëne oogpunt, zijn 

slaapzakken niet toegestaan. 

 

 

Meenemen van huis 

Theedoeken 

Handdoeken 

Vaatdoekjes 

Schoonmaakmiddelen 
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Omgeving 

• Subtropische zwembaden (Zuidlaren en Veendam); 

• Openlucht zwembad in Annen; 

• Attractiepark Sprookjeshof (een speelparadijs voor de kleintjes, zowel binnen als buiten); 

• Het Rijk der Kabouters (Eext); 

• Attractiepark Drouwenerzand (Drouwen); 

• Molenmuseum de Wachter (Zuidlaren); 

• Hunebedcentrum en het Boomkroonpad in Borger; 

• Wildlands Zoo (Emmen); 

• Het Drents museum (Assen);  

• Groninger museum (Groningen); 

• Bos en heidevelden zijn vlakbij met mooie wandel- en fietspaden langs hunebedden en 

oude Drentse esdorpen.  

 

Of kijk op onze website https://breelandrecreatie.nl/over-breeland/de-omgeving/  

 

 

Overige zaken inclusief 

Koffiefilters, toiletpapier en afvalzakken zijn aanwezig in de accommodaties. Bij de receptie zijn 

tafeltennis batjes te leen en pijltjes voor het dartbord. Daarnaast raden wij u aan om eigen 

spelmateriaal mee te nemen. Bij beide accommodaties hangt op het veld een volleybalnet en bij 

’t Achterom is ook een basket.  

 

  

https://breelandrecreatie.nl/over-breeland/de-omgeving/
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Plattegrond groepsaccommodatie ‘t Voorhuis 

 

Begane grond      Verdieping 

 
Deze sfeervolle Drentse boerderij biedt groepen tot en met 25 personen veel gezelligheid, 

comfort en privacy. Vanuit de huiselijk ingerichte woonkamer met open haard en aangebouwde 

serre heeft u een prachtig uitzicht over de Hunzevallei.  

 

Indeling 

Keuken: 6-pits gasfornuis met oven, vaatwasser, koffiezetapparaat, Senseo, magnetron, grote 

koelkast en diepvries. Aangrenzend de eethoek, dart ruimte en de woonkamer met sfeervolle 

zithoeken en spelletjeshoek, tv, radio en gratis wifi. Vanuit de serre komt u in de tuin met een 

omsloten terras met tuinhaard, overkapping met loungebank, tafeltennis, een zandbak, glijbaan 

en klimrek. Op het nabij gelegen sportveld zijn voetbaldoelen en een volleybalnet aanwezig. 

 

Op de begane grond: een 3-persoons-, 2-persoonskamer en een studiokamer (enkele bedden) 

met openslaande tuindeuren en een MIVA douche- en toiletruimte. Vanuit deze kamer is een 

slaapkamer boven bereikbaar (met 3 enkele bedden). Verder zijn er in de accommodatie twee 

aparte doucheruimtes met ieder twee douches en een wastafel. Op de bovenverdieping 

bevinden zich 4 slaapkamers (een 2-, 3- en 5- persoonskamer met enkele bedden en een 

slaapkamer met 2 stapelbedden). Boven is ook een toilet. Alle slaapkamers hebben een eigen 

wastafel. 

 

Direct naast de ingang is een eigen parkeerplaats. 
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Plattegrond groepsaccommodatie ‘t Achterom 

 

 Begane grond      Verdieping 

 
’t Achterom is een comfortabel en sfeervol ingerichte groepsaccommodatie met veel privacy tot 

en met maximaal 50 personen. Het standaard aantal bedden bedraagt 46, indien u met meer 

personen in de accommodatie verblijft plaatsen wij in verschillende slaapkamers bedden bij.  

 

Indeling 

Keuken: 6-pits gasfornuis met oven, vaatwasser, koffiezetapparaat, Senseo, magnetron, een 

grote koelkast en diepvries. Recreatieruimte met eetgedeelte, stamtafel, bar met twee 

koelkasten, zithoeken, tv, radio en gratis wifi.  

 

De sanitaire ruimtes voor zowel dames als heren hebben een aparte doucheruimte met ieder 3 

douches en wastafels. Beneden zijn 3 x 6-persoonskamers met daarin 2 stapelbedden en 2 1-

persoonsbedden. Op de eerste verdieping vindt u een dames- en een herentoilet en 4 

slaapkamers. 1 x 3-persoonskamer met 1 stapelbed en 1 1-persoonsbed, 1 x 7-persoonskamer 

met 3 stapelbedden en een 1-persoonsbed, 1 x 8-persoonskamers met 4 stapelbedden, en 1 x 

een 10-persoonskamer met 5 stapelbedden. Alle kamers hebben een eigen wastafel. 

 

Het groepsverblijf heeft een omsloten terras met een gezellige overdekte grillplaats met 

barbecue en tuinhaard, een zandbak, speeltoestellen, tafeltennis en een basketbalpleintje. Er is 

een eigen sportveld met volleybalnet en voetbaldoelen.  

Naast de accommodatie is een grote parkeerplaats.  
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Schoonmaak 

 

Van al onze gasten vragen wij na het verblijf bij ons het volgende:   

• Afval scheiden in de daarvoor bestemde containers; 

• Afwas doen en opbergen; 

• ruimtes en keuken apparaten netjes achter laten; 

• dekbedden uitschudden en opgevouwen op bed leggen. 

 

Kiest u er voor om zelf de accommodatie schoon te maken dan vragen wij daarnaast:  

• meubilair afnemen 

• keuken incl. apparatuur schoonmaken 

• wastafels op slaapkamers schoonmaken 

• doucheruimtes en toiletgroepen schoonmaken 

• alle vertrekken stofzuigen en dweilen. 

 

Wilt u graag dat wij een deel van de schoonmaak doen?  

 

Groepsaccommodatie ’t Voorhuis € 125,00 

Groepsaccommodatie ’t Achterom € 175,00 

 

Wij maken dan alle doucheruimtes, toiletgroepen en wastafels op de slaapkamers schoon.  

Daarnaast dweilen wij de accommodatie. U levert de accommodatie veegschoon op. 

 

 

Verhuur 

Bij Breeland zijn diverse leuke activiteiten. Voor een totaaloverzicht verwijzen wij u graag naar 

onze website https://breelandrecreatie.nl/activiteiten/  

 

Zo zijn er bijvoorbeeld steps te huur vanaf €12,50 per persoon inclusief diverse routes of u huurt 

een kano of sup plank vanaf € 11,00 per persoon inclusief een route van 2-3 uur of 4-6 uur.  

Vraag gerust bij de receptie voor mogelijkheden, maar reserveer wel. Op sommige dagen kan 

het erg druk zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

Informatie gemist in dit boekje? 

Wilt u dan mailen naar info@breelandrecreatie.nl? 

Dan voegen wij dit graag toe! 

 

Bij voorbaat dank 

Team Breeland  

https://breelandrecreatie.nl/activiteiten/
mailto:info@breelandrecreatie.nl

