
 

 

      

                                                          

                                                                

   

                            CCC Najaarskamp 2019  

                                 Vakantiepark De Fruithof 

                                                     Klijndijk (Dr.)   

 

 

 

 

              Rust en ruimte   

                                Dat is Drenthe!                                                                                                                                                            
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Wij hebben een       

winkeltje schuin 

tegenover de 

        camping: 

 

Fam. Schutrups 

Melkweg 7 

Klijndijk 
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Fantastisch! Denk ik…..  

Zojuist heb ik via de mail, het 2e concept programmaboekje 

“Najaarskamp 2019 te Klijndijk”, van onze penningmeester en 

ontwerper, Bé Borkhuis ontvangen. Helemaal geweldig wat er in relatief 

korte tijd voor elkaar kon komen! Diverse actieve “Noordelingen” zijn 

heel druk aan het werk geweest! Een heel mooi en zeer divers aanbod is 

uiteindelijk in een heel aantrekkelijk en lekker vat gegoten! Zie 

bijvoorbeeld bij excursies/rondleidingen: koffie/thee en of wat ander 

lekkers, allemaal inclusief! Schrijf u ook in voor de fietstocht, inclusief 

een warme maaltijd! (En ik heb me laten vertellen dat er “halverwege” 

een ontsnappingsroute is…., een kortere weg naar de camping!). U zelf 

verder voorbereiden? De diverse websites worden vermeld op pagina 

18. Vakantie-budget een beetje op? Zie pagina 19 voor de diverse en 

ook leuke gratis uitstapjes! Waar gesproken wordt over “zaal” is 

bedoeld het Restaurant achter de Snackbar. 

Ik ben zeer trots op onze commissie/op ons Team! 

Hopelijk bent u in de gelegenheid om zelf te ervaren wat de 

NajaarsKampCommissie 2019 allemaal geregeld heeft op en vanaf de 

“leukste camping van Drenthe”. Een 5* camping zelfs! (Zie onze 

presentatie op de website van de CCC). 

Nu snel naar de gehele inhoud èn vervolgens naar het 

inschrijfformulier! 

Wij zullen zeer blij verrast zijn met uw directe aanmeldingen, maar ook 

heel blij indien deze voor DV 1 augustus a.s. bij ons binnen zijn. Dan 

kunnen wij als commissie een inhoudsvolle vergadering hebben op DV 

6 augustus! 

Alvast heel hartelijk bedankt voor de aandacht en de reacties! 

Vragen en/of opmerkingen? Bel of mail gerust: 

Willem Hamoen, Schildmos 16, 3994 LS Houten 

Tel.nrs.: 030-6375423 / 06-53729076 

Email: whamoen52@gmail.com 
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Kampcommissie najaarskamp Klijndijk 

  

  Willem en Berny         Klaas en Sientje                Derk 

         Hamoen                    Hemssems                  Huitsing 

 

      Bé en Jantina                Bé en Annie          Henk en Geesje 

         Jonkman                       Borkhuis                   Kwant 
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De camping. Algemene informatie. 
 

Vakantiepark De Fruithof,  

Melkweg 2, 7871 PE Klijndijk (Dr.) 

Tel. 0591-512427.       www.fruithof.nl             

         Coördinaten: 52° 49’ 44”N   6° 51’ 27”E 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij aankomst vragen de slagboom te openen en ca. 100 m 

doorrijden naar de recreatieruimte (links) en daar aanmelden. 

De camping heeft ruime plaatsen waar ook de auto kan staan. 

Iedere plaats heeft een water-tappunt en -afvoer. 

Er is Wifi en TV en er zijn 2 luxe toiletgebouwen. 

Huisdieren zijn toegestaan (dit op het aanmeldingsformulier 

vermelden). 

 

 

http://www.fruithof.nl/
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A F S P R A K E N  

 1. Afmelding voor het clubkamp wegens ziekte of andere 

omstandigheden moet z.s.m. worden gedaan.  

2. Het kampgeld en andere inschrijfkosten moeten direct na het 

versturen van het aanmeldingsformulier aan de penningmeester van de 

commissie worden overgemaakt, in ieder geval vóór de gestelde datum. 

U bent pas ingeschreven als de penningmeester het door u 

verschuldigde bedrag op de rekening heeft ontvangen.  

3. Bij afmelding van het kamp worden de faciliteits- en 

organisatiekosten en ook de kosten van excursies e.d. die al door de 

commissie zijn betaald of al zijn vastgelegd niet terugbetaald. Wij 

adviseren daarom een annuleringsverzekering af te sluiten.  

4. De leden die deelnemen aan activiteiten, ongeacht hun verblijf op of 

buiten de camping, betalen de organisatie- en faciliteitskosten en ook de 

bijdrage koffie/thee.  

5. I.v.m. de zondagsrust is het niet mogelijk met uw caravan of camper 

op zondag aan te komen. Vertrekken op zondag kan slechts vanwege 

dringende redenen en alleen in overleg met de commissie. Erger uw 

medeleden s.v.p. niet door uw activiteiten op zondag, bijv. het 

verwijderen en opruimen van een luifel of voortent!  

6. Voor het houden van een reünie van een reisgroep tijdens het 

clubkamp dient tijdig overleg met de commissie te worden gepleegd. 

Kampactiviteiten mogen niet worden doorkruist.  

7. Wie niet vóór de op het aanmeldingsformulier vermelde datum voor 

een clubkamp heeft ingeschreven en/of betaald, loopt het risico niet 

meer aan het kamp of aan excursies te kunnen deelnemen.  

8. Deelnemers die medicijnen gebruiken, dienen een Europees Medisch 

Paspoort of tenminste een nog geldig Medicatieoverzicht bij zich te 

hebben. Het kan veel moeite en spanningen bij u en ook bij de 

commissie voorkómen.  

9. Als men vanwege bijzondere omstandigheden niet voor een 

clubkamp heeft kunnen inschrijven en men wil alsnog deelnemen, dan 

moet men zo spoedig mogelijk, in elk geval vóór men komt, telefonisch 

overleg plegen met de commissie over de mogelijkheden en de kosten. 
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Belangrijke adressen: 

 

Huisarts: 

Huisartsenpraktijk Noorderes 

De Paasbergen 3 

7873 BE Odoorn 

Tel. 0591-512281 

  

Spoedeisende hulp: 

Huisartsenpost Emmen (scheperziekenhuis) 

Boermarkeweg 60 

7824 AA Emmen 

Tel. 0900-1120112 

  

Apotheek: 

Scheperziekenhuis 

Boermarkeweg 60 

7824 AA Emmen 

Tel. 0591-691005 

  

Ziekenhuis: 

Scheperziekenhuis 

Boermarkeweg 60 

7824 AA Emmen 

Tel. 0591-691005 

   Belangrijke telefoonnummers - 24/7 bereikbaar 
 

Kampcommissie:  06-30858849 

Politie:  0900-8844 

Noodgevallen: 112 
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OUD HOLLANDSE SPELLEN 

Op de zaterdagmiddag kunnen we met elkaar van Oud Hollandse 

Spellen genieten. 

Er zijn 10 verschillende spellen, zoals ringwerpen, sjoelen, trekbal, 

spiraal e.d.  

U ontvangt een lijst waarop u de scores van de verschillende spellen 

kunt noteren en aan het eind kijken we wie de hoogste score hebben en 

een prijsje in de wacht slepen.                                    De toegang is vrij. 

                                     

 

 

 

 

 

                   

                Adres: Middenhaag 7, 7815 LB Emmen         

                  Tel.:     0591 649 802 

 

https://www.google.nl/search?q=coop+emmen+van+den+boogaard+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwwzi3MtrAw1ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7EqJufnFyik5uam5imUJeYppADppPz89MTEohSFRJAiAC8kzP9UAAAA&ludocid=18218844933584641505&sa=X&ved=2ahUKEwj6mZOBpbLiAhUP2qQKHfVSB3cQ6BMwD3oECA8QAw
https://www.google.nl/search?q=coop+emmen+van+den+boogaard+telefoon&ludocid=18218844933584641505&sa=X&ved=2ahUKEwj6mZOBpbLiAhUP2qQKHfVSB3cQ6BMwEnoECBEQAg
https://www.google.nl/search?source=hp&ei=WOfmXL7EMpHCkwWuqrXYBA&q=coop+emmen+van+den+boogaard+emmen&oq=coop+emmen&gs_l=psy-ab.1.1.0l2j0i203j0l2j0i203j0i22i30l4.1925.6328..9218...0.0..0.100.763.10j1......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i10.TEHXxow-mrs
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FIETSTOCHT Global Geopark ‘De Hondsrug’ (+ 40 km) 

Wie echt Drenthe wil beleven, moet deelnemen aan deze fietstocht. 

Het gebied tussen Groningen en Emmen is 

onderdeel van Global Geopark Network. In 

2015 kreeg de Hondsrug een UNESCO-

status. In Nederland is er één Geopark, 

wereldwijd bestaan ongeveer 130. 

Wat is er allemaal onderweg te zien? De 

fietstocht gaat over de heide, langs 

hunebedden en grafheuvels, door bossen en historische dorpen en langs 

uitgestrekte landbouwgronden. Onderweg wordt er halt gehouden bij de 

plaats ‘Poolshoogte’ en bij één van de hunebedden. “Wat een ruimte en 

wat een rust!” 

Na al deze indrukken, is er een pauze in de omgeving van Ees om van 

koffie/thee met iets lekkers te genieten. Na deze pauze wordt de tocht 

vervolgd in de richting Exloo en Valthe. Onderweg zijn er schuilhutten 

(voor slecht weer) en een schaapskooi te zien.  

Na het bewonderen van dit landschap staat er een lekkere heerlijke 

warme maaltijd klaar voor alle deelnemers.    

Na deze maaltijd gaat het laatste gedeelte 

van de  fietstocht  door het Valtherbos. Hier 

bevindt zich een onderduikershol, ook wel 

het ‘Jodenhol’ genoemd. Alle 20 Joodse 

onderduikers hebben de Tweede 

wereldoorlog overleefd. Albertus Zefat werd 

wegens het laten onderduiken van de Joden en zijn weigering hen te 

verraden door de Duitsers achter zijn huis doorgeschoten. Hij en zijn 

vrouw werden op 8 maart 1972 door Yad Vashem onderscheiden als 

‘rechtvaardigen onder de volkeren’. 

Na een bezoek aan deze indrukwekkende plek gaat de route naar de 

camping. 

Fiets mee! 
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Programma Najaarskamp Klijndijk 
Aankomst deelnemers dinsdag 3 september t/m vrijdag 6 september. 

 
Vrijdag 6 september openingsavond                     (JdH meenemen) 

17.00   Zaal open 

17.30  Opening van het kamp door het bestuur van de CCC.  

Lief en Leed van de CCC en welkom nieuwe (gast)leden.  

Overdracht leiding aan de commissie Klijndijk.  

Welkom door de voorzitter van de commissie Klijndijk. 

Presentatie commissie najaarskamp Klijndijk. 

18.00   Een gezamenlijk royaal stamppotbuffet incl.2 consumpties. 

19.45 Introductie van de camping door de directie of manager. 

 
Zaterdag 7 september 

14.00   Oud-hollandse spellen.       Mogelijkheid een tafel in te richten  

                                 voor verkoop t.b.v. een goed doel  
 

 

Zondag 8 september                                                    (JdH meenemen) 

10.00  Samenkomst. Voorganger prop. Cor Zuyderduyn 

           Collecte voor de Stichting Ontmoeting 

           Na afloop koffie of thee 

19.30  Zangdienst o.l.v. Berny en Willem                    (JdH meenemen) 

 

 

Maandag 9 september 

09.30  Koffie in Ons Dorpshuis in Valthe, daarna bezoek Lofar. 

16.00  Inloopuurtje 

17.00  Kennismaken nieuwe leden met bestuur CCC 

19.30  Coördinatorenvergadering 

 

 

Dinsdag 10 september 

14.30  Huifkartocht (zie ook publicatieborden) 

16.00  Inloopuurtje 

20.00  We maken kennis met de Stichting Ontmoeting    (JdH meenemen) 
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Woensdag 11 september 

09.00  Vertrek voor dagprogramma “Vliegveld-De Beetse-Geitenboer” 

16.00  Inloopuurtje 

 
Donderdag 12 september 

10.00  Koffie in Boschhuis Ter Apel 

11.00  Bezoek klooster Ter Apel 

16.00  Inloopuurtje 

20.00  Zanggroep Vocaal Anders  

 
Vrijdag 13 september 

09.00  Zaal open voor ontmoeting en koffie                     (JdH meenemen) 

09.30  ledenvergadering CCC volgens agenda 

14.00  Presentatie reizen 2020 

18.00  Zaal open voor uitgebreid koud- en warm buffet (incl. 2 cons.) 

18.30  Aanvang buffet 

 
Zaterdag 14 september 

Vertrek meeste deelnemers                    Allen een goede thuisreis! 

Een aantal blijft nog het weekend en staan 

zoveel mogelijk bij elkaar op een veld. 

 

LET OP: voor vertrek slagboomsleutel 

      inleveren!! (Anders € 25 betalen) 

 

Voor al uw dagelijkse boodschappen kunt u terecht op 3 kilometer 

in de ruime Coop supermarkt in Odoorn gelegen aan de weg naar 
Exloo. Deze winkel beschikt over een ruime gratis parkeerplaats, 
met daarnaast ook nog een G&W drogisterij en een geldautomaat. 
In de supermarkt bevindt zich naast een ruime versafdeling ook 

een ambachtelijke slagerij, slijterij en PostNL punt. 
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LOFAR IN EXLOO (Low-frequency Array) 

 

Dit voorjaar hebben krantenfoto’s gepubliceerd over een “zwarte gat” in 

het heelal. Voor het onderzoek in het universum zijn hele grote 

radiotelescopen nodig. De bekendste radiotelescopen staan in 

Westerbork. Echter, voor zeer nauwkeurig onderzoek, zijn deze 

telescopen veel te klein. Daarvoor is de grotere telescoop uit Exloo, 

Lofar genaamd, nodig. 

Lofar is een 

radiotelescoop die 

bestaat uit 20000 

radioantennes. Het 

centrale punt is een terp 

bij Exloo. Deze 

radiotelescoop staat in 

verbinding met 

soortgelijke telescopen 

in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zweden en Engeland.  

Voor de samenhang tussen de signalen te ontdekken, worden de zeer 

krachtige computers van het rekencentrum in Groningen gebruikt. 

Programma:  

Er wordt eerst door een gids     

uitleg geven over dit 

bijzondere  project. Hier 

kunnen we naar luisteren onder 

het genot van een kopje koffie 

en gebak in Ons Dorpshuis in 

Valthe. Daarna vertrekken we 

naar deze bijzonder 

interessante locatie, de 

radiotelescoop Lofar in Exloo. 
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Dagprogramma RONDLEIDINGEN 

10.00 uur koffie en bezoek Vliegclub Westerwolde 
Vliegen is een unieke belevenis. Het 
gevoel van vrijheid, het prachtige 
uitzicht en de sensatie om hoog 
boven het land te zweven kun je in 
Stadskanaal ervaren. Heb je altijd al 
het plan gehad om zelf eens te 
vliegen? Maar is het daar nog nooit van gekomen? Kom dan eens langs 
voor een introductievlucht! Een andere sport die we uitoefenen op ons 
vliegveld is deltavliegen.  
 

11.30 uur Kamp De Beetse - Lezing en bezichtiging 

Werkkamp De Beetse werd in 1935 voor 
de werkverschaffing gebouwd. In 1939 nam 
de Rijksdienst voor de Werkverruiming het 
kamp over en werden er werklozen uit heel 
Nederland tewerkgesteld bij het ontginnen van 
de heidegebieden. Vanaf januari 1942 werd het 
kamp in gebruik genomen als buffer voor 
Westerbork. 400 Joodse mannen uit Amsterdam 
woonden in die periode als arbeider in het kamp. 
Aan het eind krijgen we een kop soep en kunt u 

                                     uw zelf meegebracht lunchpakket nuttigen.  

 
13.30 uur Geitenhouderij  

Wij zijn maatschap Alting: 
vader Heinie, moeder Ina 
en zoon Niek. In 2004 zijn 
wij omgeschakeld van 
traditionele akkerbouw 
naar biologische 
melkgeiten. Dit geeft ons veel meer voldoening omdat we graag met 
dieren werken op een manier die ons aanstaat. Respect voor dier en 
grond vinden wij zeer belangrijk. Wij melken nu 800 geiten op 46 ha 
grond, grasklaver. En proberen zo de kringloop rond te zetten. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Werkverschaffing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksdienst_voor_de_Werkverruiming
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kamp_Westerbork
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KLOOSTER TER APEL 

Te midden van een enorm bos 

ligt een prachtig klooster-

complex en eenmaal binnen 

waant u zich in de 

middeleeuwen. Het Klooster 

Ter Apel is gebouwd tussen 

1465-1561 en ligt op de 

belangrijkste handelsroute 

tussen Münster en Groningen. Voor de handelsreiziger, de pelgrim en 

de monnik is het in die tijd een plek om te rusten en om zich toe te 

wijden aan God.  

Klooster Ter Apel is het laatste klooster dat in Groningen is gesticht en 

dat als klooster herkenbaar bewaard is gebleven. De oorspronkelijke 

naam van het klooster is “Domus Novae Lucis”, Huis van het Nieuwe 

Licht. 

In de eeuwen na 1600 is er een neergang in het kloosterleven en ook het 

kloostercomplex zelf heeft het zwaar te verduren. Zo is er stormschade 

en brandschade ontstaan aan de gebouwen. Door geldtekort is het 

klooster niet meer te onderhouden. Een groot deel wordt zelfs gesloopt. 

De neergang van het klooster wordt gestopt in de jaren 30 van de vorige 

eeuw, als men voor het eerst het klooster probeert te restaureren. In 

2000 bouwt men zelfs een nieuwe westvleugel erbij. 

Er zijn verschillende exposities, waaronder 

een permanente met schilderijen van Henk 

Helmantel, Sommige van deze schilderijen 

zijn ter plekke geschilderd. 

 

Het bezoek aan dit prachtige klooster 

begint met een kopje koffie en wat lekkers 

in hotel “Het Boschhuis”. Op deze plek heeft vroeger het bak- en 

brouwhuis van het klooster gestaan. 
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HUIFKARTOCHT 
 

Het Drentse landschap eens anders bekijken en wel vanuit een huifkar. 

 

Het wordt een rit met paard en wagen in de buurt van Klijndijk en Exloo 

en misschien nog een stop bij de schaapskooi in Exloo. 

 

De rit wordt afgesloten met koffie/thee.  

 
   
    
 

        

 

 

 

 

 

 

Drents volkslied.  

 

 

Ik heb u lief mijn heerlijk landje 

Mijn enig Drentheland 

Ik min de eenvoud in uw schoonheid 

'k Heb u mijn hart verpand 

Mijn taak vervuld' ik blijde 

Waarheen ook plicht mij riep 

Uw geest was 't die mij leidde 

Daarom vergeet 'k u niet. 

Die beelden uit dat zoet verleden 

Wat blijven zij mij bij 

Vaak heb ik zware strijd gestreden 

Dan hielpen, sterkten zij 

En nu ten volle dankbaar 

Wijd 'k u mijn beste lied 

Mijn heilrijk heerlijk Drenthe 

Vergeten kan 'k u niet.



STICHTING ONTMOETING  

Historie. 
Ontmoeting is opgericht in 1988 door een groep predikanten die geraakt 

werd door het lijden van de dakloze medemensen in de stad. 

Missie.  
Vastgelopen mensen worden door 
Ontmoeting ondersteund om hun 

leven weer op orde te krijgen. 

Zij leren om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te 

onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer 

perspectief in hun leven. 

In een proces van vinden en verbinden leren zij door echte 

ontmoetingen zichzelf te accepteren en optimaal te participeren in de 

samenleving, uitgaande van hun mogelijkheden en behoeften. 

Dankzij vrijwilligers en medewerkers is Stichting Ontmoeting in de 

gelegenheid deze missie uit te voeren. Ze zetten zich met hart en ziel in 

voor hun medemens. Door een luisterend oor of praktische begeleiding 

te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten. 

Vrijwilligers en professionals zijn gedreven door christelijke 

naastenliefde. 

Drijfveer. 
Christelijke naastenliefde als drijfveer betekent dat medewerkers 

beseffen dat zij het voorbeeld van Jezus Christus willen volgen door 

God boven alles lief te hebben en de naaste als zichzelf. 

Daarbij weten ze dat ieder mens kwetsbaar is en behoefte heeft aan 

ontmoetingen met anderen. Vanuit deze drijfveer wordt er gewerkt voor 

alle kwetsbare mensen, ongeacht levensovertuiging/religie. 

Kernwoorden van hulp die Ontmoeting geeft: 

Ambulante begeleiding, activering, ontmoeting netwerken, inloop en 

dagactiviteiten, wonen, veldwerk, pastoraat, forensische zorg. 

 

COLLECTEDOEL. 
De zondagse collecte wordt bestemd voor deze Stichting Ontmoeting, 

zodat we naast de informatie die we deze week krijgen ook een steentje 

kunnen bijdragen aan hun werk. 
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VOCAAL ANDERS 

“Vocaal Anders” is nog relatief “jong”, bestaat pas sinds 2014.  

Een groep enthousiaste zangers en zangeressen uit Valthermond en 

omgeving vormen samen het koor dat een heel gevarieerd repertoire 

kent. Verschillende muziekstukken en muziekstijlen, zoals onder andere 

licht klassiek, evergreens en moderne liederen worden door Vocaal 

Anders ten gehore gebracht.  

Een greep uit de variatie van liederen zijn Veni Jesu, Als een vriend, 

Nader mijn God tot U, You raise me up en Mag ik bij jou. 

In 2018 heeft “Vocaal Anders” meegedaan aan een korenfestival in De 

Tamboer in Hoogeveen. 

We zien uit naar een mooie en muzikale avond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Adressen van excursies 
 

Rondleidingen:   Vliegclub Westerwolde, 

   Aviaweg, Vledderveen                      www.ehst.nl 

                                                             

   Kamp De Beetse,          

   Zevenmeersveenweg 10, Sellingen 
                      https://kampdebeetse.wordpress.com/ 

    

Geitenboerderij, 

   Zevenmeersveenweg 11, Sellingen 
     https://organicgoatmilkcooperatie.nl/geitenhouders/show?texts_id=familie-alting 

 

 

Klooster Ter Apel: Restaurant Boschhuis, 

Boslaan 6, Ter Apel         www.hotelboschhuis.nl 

 

Klooster Ter Apel, 

   Boslaan 3 – 5, Ter Apel     www.kloosterkapel.nl 

 

 

Lofar in Exloo: Ons Dorpshuis Valthe, 

   Hoofdstraat 54, Valthe   www.dorpshuisvalthe.nl 

 

   Radiotelescoop Lofar, 

   Beeksdijk, Exloo                          www.lofar.org 

    
 

SLOTDINER 
Het slotdiner is in het restaurant en bestaat uit: 

 Soep 

Uitgebreid koud-warm buffet 

Koffie/thee/ijs na. 

Inclusief 2 consumpties 

https://kampdebeetse.wordpress.com/
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Suggesties voor uitstapjes 
  

Een wereldexpeditie maken op één dag? Dat kan 

in WILDLANDS Adventure Zoo Emmen! Reis 

door de jungle, het poolgebied én de savanne en 

beleef spannende avonturen.  

Raadhuisplein 99, Emmen        www.wildlands.nl                                                                                 

 

 Kringloopwinkel en 

Inloophuis in centrum 

             Emmen, 

        Hoofdstraat 88 

      Maandag gesloten                                                                                                          

    www.bijdetijdemmen.nl 

 

 In het centrum van Emmen is op het voormalige 

dierentuinterrein het Rensenpark ingericht, het is een 

bijzonder park, heel leuk, je mag er wandelen, je 

mag er zelfs op de fiets doorheen en er zijn nog 

delen van de oude tuin herkenbaar.                        

 De toegang is gratis.           Hoofdstraat 18, Emmen  
                                                                           

 

Brands Collectie in Nieuw Dordrecht. Een 

verzameling van een bijzondere mix van voorwerpen 

en zeldzame documenten uit de Middeleeuwen tot 

alledaagse voorwerpen uit grootmoederstijd.  

                             Herenstreek 11, Nieuw-Dordrecht 

                                               www.collectie-brands.nl 
 

 

Keramiektuin galerie Harwi, met een brede keuze aan 

woonaccessoirres voor ieder interieur, en een 

beeldentuin van 20.000  vierkante meter, U wandelt 

over bruggetjes langs vijvers, bloemen, planten en 

bomen.                                       Gratis te bezoeken.  

Kanaalstraat 9, Eeserveen       www.harwikeramiek.nl 

http://www.bijdetijdemmen.nl/
http://www.collectie-brands.nl/
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