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Hoveniersbedrijf Tuin & Hof v.o.f. voor de perfecte tuin
Door Marja Kiel
Het voorjaar is begonnen! We zien bomen vol knoppen, kleurige voorjaarsbloemen en strui-
ken met de eerste blaadjes… Kortom: de natuur ontwaakt. Bij velen kriebelt het om naar 
buiten te gaan en in de tuin te werken. Heeft u geen tijd of besteedt u het werk liever uit, dan 
kunt u bij hoveniersbedrijf Tuin & Hof terecht voor vakkundig onderhoud en aanleg van uw 
tuin. 

Onderhoud van grote en kleinere tuinen
Bert-Jan Klaassens en Pascal Doorn begonnen zeven jaar geleden met hoveniersbedrijf Tuin & 
Hof. Bert-Jan is de ervaren hovenier die het buitenwerk doet, Pascal doet het ‘binnenwerk’: de 
administratie, de bestellingen en dergelijke. Aanvankelijk richtte Tuin & Hof zich vooral op tuin-
onderhoud en bouwde daarin een trouwe klantenkring op. Het onderhoud maakt nog steeds 
een groot deel van de werkzaamheden uit, legt Pascal uit: “Bij sommige klanten komen we elke 
week, bij anderen één of twee keer per jaar. We hebben klanten die het onderhoud niet zelf wil-
len of kunnen doen, bijvoorbeeld omdat ze er geen tijd voor hebben. Maar ook oudere mensen 
voor wie de tuin ‘teveel’ wordt, nemen we graag het tuinwerk uit handen.”

Naast Bert-Jan en Pascal maken hoveniers Jan Greveling en Melchior Weijers deel uit van het 
team. Tuin & Hof kunt u inschakelen voor uiteenlopende onderhoudswerkzaamheden: van het 
vakkundig snoeien van fruitbomen, tot het maaien van het gazon en van het ontmossen van ter-
rassen tot het onkruidvrij maken van borders.

Een droom van een tuin
Goed onderhoud is onontbeerlijk, maar zelfs een mooie tuin veroudert of bevat onderdelen die 
in minder goede staat verkeren. Tuin & Hof blaast uw tuin nieuw leven in, waarbij de authen-
tieke elementen hersteld worden en behouden blijven. In overleg met u komt het hoveniersbe-
drijf tot een renovatievoorstel. Tuinrenovatie betekent dat de tuin er weer fris uitziet en er weer 
jaren, uiteraard met regelmatig onderhoud, tegen kan.

Wie een geheel nieuwe tuin in gedachten heeft, weet dat het best lastig is om het idee goed uit 
te voeren. Uw wensen weet Bert-Jan te vertalen in een helder ontwerp en een droom van een 
tuin. Hij geeft daarbij tevens advies over wat wel of niet mogelijk is. “Van belang is om altijd 
goede afspraken met elkaar te maken. Blijven communiceren dus. En als men zelf aan de slag 
gaat, kan men altijd bij ons terecht voor advies.” 

Maatwerk in onderhoud, renovatie en aanleg
Tuin & Hof biedt maatwerk in onderhoud, renovatie en aanleg. Tijdens een klus die meerdere 
dagen in beslag neemt, zorgen de mannen er voor dat alles telkens netjes opgeruimd is. En als 
het werk klaar is, komen ze altijd even langs om te informeren of alles naar wens is verlopen. De 
kracht van Tuin & Hof ligt in de klantvriendelijkheid, het sociale aspect (‘de tijd nemen voor de 
klant’), het nette werk en het ‘ontzorgen’. Wanneer de hoveniers klaar zijn, kunt u genieten van 
een schone en opgeruimde tuin.

Op www.tuinenhof.nl vindt u meer informatie over de werkzaamheden van hoveniersbedrijf 
Tuin & Hof v.o.f. Of neem contact op via: 06-21255433 of 0599-652163.
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HKB Hoving Kunststofbouw voor als het echt mooi, strak, goed en af moet zijn! 
door Jaap Ruiter
Niet verhuizen maar de huidige woning opknappen is voor steeds meer mensen een optie. 
Omdat er meestal wordt gekozen voor renovatie zonder vervolgonderhoud komt men vaak uit 
bij HKB Hoving Kunststofbouw uit Gieten. Het bedrijf van Gerrit-Jan en Hennie Hoving biedt 
een breed pakket aan mogelijkheden: kozijnen (met houtstructuur en tweekleurig), deuren, 
schuifpuien, dakkapellen, dakramen, gevelbekleding, dakgoten, windveren, inzet horren, 
plissé horren, screens en rolluiken. 

 
Tien jaar garantie 
HKB Hoving 
Kunststofbouw 
levert produc-
ten volgens de 
bouw NEN-norm, 
KOMO-keurmerk 
en politiekeurmerk. 
Daarnaast krijgt u 
ook nog eens tien 
jaar garantie. En 
dat alles voor een 
uitstekende prijs-
kwaliteitverhou-
ding. Het plaatsen 
en aanbrengen 
gebeurt door een 
eigen deskundig 
montageteam met 
jarenlange ervaring. 
“Als wij geweest zijn 
dan is het ook echt 
áf!”, zegt Gerrit-
Jan Hoving. “Het 

is schoon en netjes en na een doekje over de vensterbanken kunnen de bloemen weer voor de 
ramen. Bovendien werken we aaneengesloten aan een klus.” 
 
Strak, tochtvrij en volledig afgewerkt 
HKB Hoving Kunststofbouw bestaat dit jaar 19 jaar. Daarvoor was Gerrit-Jan Hoving ook al werk-
zaam in deze branche waardoor er geen geheimen meer zijn voor deze specialist in kunststof. “Ik 
kom persoonlijk inmeten waarna een offerte volgt”, legt Gerrit-Jan Hoving uit. “Als men het te 
duur vindt kunnen we de kozijnen ook in fases plaatsen. Dat is geen probleem. Elk kozijn komt 
apart op de offerte te staan. Vier a zes weken na de orderbevestiging is de klus af. Het monteren 

van de kozijnen gaat met de nodige kwaliteit gepaard. We werken altijd met stelkozijnen waar 
de kunststofkozijnen vervolgens tegenaan worden bevestigd. Het resultaat is strak, tochtvrij, 
zonder kitranden of tochtband en volledig afgewerkt.” 
 
Kwaliteit  
Omdat HKB Hoving Kunststofbouw uitgaat van kwaliteit kan het zelfs voorkomen dat een klus 
wordt geweigerd. “Laatst kreeg ik een aanvraag voor een prachtige boerderij van kunststof 
kozijnen te voorzien die helemaal niet bij het pand passen. Dan weiger ik deze klus aan te 
nemen. Daar verbinden 
wij onze naam echt niet 
aan. Als wij geweest zijn 
wil ik dat er nieuwsgierig 
wordt geïnformeerd wie 
dat staaltje vakmanschap 
heeft geleverd”, vertelt 
Gerrit-Jan Hoving, die er 
vervolgens aan toe voegt 
dat alles wat van hout kan 
worden gemaakt ook in 
kunststof-uitvoering kan 
worden geleverd. “Zelfs 
rondingen. Wat dat betreft 
hebben we al hele bijzon-
dere dingen gemaakt.” 
 
www.hkb-gieten.nl 
Het laagdrempelige bedrijf 
met showroom voor 
prachtige en duidelijke 
voorbeelden is gevestigd 
aan de Hoevenkamp 4 in 
Gieten. Telefoon: 0592-
266010. U kunt ook een 
kijkje nemen op www.
hkb-gieten.nl. 
 
Ook op Tweede Paasdag 
is de showroom open 
van 10.00 tot 17.00 uur! 
Een hapje en een drankje 
staan klaar.

De Grote
Voorjaarskrant
DiT iS eeN Speciale uiTGaVe VaN  
Week in Week uit

Colofon
 Uitgever  : Harrie Meiringh

 Teksten  : Marja Kiel en Jaap Ruiter

 Foto’s   : Mariska Teerling

 Advertenties : Mariska Teerling

 Opmaak  : Week in Week uit

Wilt u ook een eigen krant?
Voor bijvoorbeeld uw bedrijf of evenement?

Bel Week in Week uit!
Tel. 0599 - 61 33 36 of 06 - 12 50 66 44

© 2014 Week in Week uit  |  In alle advertenties: Prijswijzigingen en typ-/zetfouten voorbehouden.
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Vers Italiaans schepijs bij IJssalon La Dolce in Borger
Aan de Kruisstraat in Borger kunt u genieten van echt Italiaans schepijs. Het ijs wordt dagelijks vers 
gemaakt door de Italiaanse Marco Collu in de ijskeuken van IJssalon La Dolce in Coevorden.

De ijssalon aan de Kruisstraat was voorheen een vestiging van Toscana IJssalon. De eigenaren – Elise en 
Arien – zijn vorig jaar samen met Marco gestart met IJssalon La Dolce in Coevorden met hun eigen concept 
en eigen ijskeuken. Marco – als geboren en getogen Italiaan – zit al ruim 10 jaar in het ijsvak en weet als geen 
ander hoe hij de lekkerste ijsjes moet maken. Nu het contract met Toscana IJssalon verliep was het een 
logische stap om ook in Borger verder te gaan onder de vlag van La Dolce.

Naast de bekende smaken zoals aardbei en stracciatella maakt Marco geregeld een nieuwe smaak. Regelma-
tig treft u dan ook andere smaken aan in de vitrine van La Dolce zoals Limoncello, Bueno en Bloemetjesijs. 
Deze wisselsmaken vindt u in de vitrine onder de naam: ‘Omfietsijs’. Een ijsje waarvoor je omfietst!

U kunt genieten van een ijsje op een hoorntje of in een bakje, maar bekijkt u ook 
eens de uitgebreide coupekaart. Hierin vindt u prachtige coupes met vers fruit, 
noten of chocolade. Zeker het aanbevelen waard voor een mooie zomerse dag.

Ook kun je bij La Dolce genieten van echte Italiaanse koffie van Illy. En, bij alle 
warme dranken wordt een mini-ijsje geserveerd! Wilt u nog meer genieten? Bestel 
dan een huisgemaakt chocoladetaartje of een eigenwijze tiramisu: een zalige krui-
sing tussen de traditionele tiramisu en een ijsgebakje.

IJssalon La Dolce Borger is zeven dagen per week geopend van 12:00 – 22:00 (in het 
voorseizoen van 13:00-18:00 en in het weekend tot 20:00). Voor meer informatie 
kunt u terecht op de uitgebreide website van La Dolce: www.ladolce.nl

Buon appetito!

Ambachtelijk ijsbereider Marco Collu en filiaalleidster Colette Eising
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‘Ik breng wensen in vervulling’ 

door Jaap Ruiter 
‘Boomkwekerij en Hoveniersbedrijf Jan Steenge’ uit Klijndijk is geen doorsnee bedrijf. De ge-
lijknamige kweker en hovenier is geen man voor een recht-toe-recht-aan tuin waarbij je soms 
het gevoel krijgt dat je je op een parkeerplaats bevindt.  

Een stukje natuur  
“Ik hou van natuurlijke tuinen, waar de planten, bomen, bloemen, heesters en hagen mooi tot 
hun recht komen en de tijd krijgen om te groeien”, vertelt Jan Steenge. “Ik ben een liefhebber 
van tuinen om in te leven, een tuin is in mijn ogen een stukje natuur dat ook een beetje zijn 
gang mag gaan. Ik help mensen met het creëren van een natuurlijk aangelegde tuin waar ze zich 
goed voelen en waar ze graag mogen zijn. Ik probeer tuinleven echt inhoud te geven en treed 
daarbij regelmatig buiten gebaande paden.” 

Passie volgen  
Jan Steenge had van kleins af aan al iets met bomen. “Daar was ik helemaal door gefascineerd. 
In 2002 besloot ik dan ook om mijn passie te gaan volgen en het roer om te gooien. Ik begon 

planten te kweken, probeerde zelf ideeën te ontwikkelen en wilde alles weten van bodemon-
derzoek, bemesting en gewasbescherming. Die informatie en het gewroet in de grond hebben 
mij veel geleerd. Deze kennis komt mij nog steeds erg goed van pas tijdens mijn hovenierswerk-
zaamheden. Als ik bij iemand in de tuin kom kan ik aan de groeiwijze zien of het te droog of te 
nat is, of dat er te veel of te weinig voeding in de grond zit of dat planten ergens geblokkeerd 
worden bij het opnemen van de voeding uit de bodem ondanks de aanwezige vruchtbare grond. 
Ik kan vrijwel direct adviseren wat er nodig is om de tuin te optimaliseren.” 

TUIN 
Zoekt u een ervaren en originele hovenier die al uw tuinwensen kan vervullen? Die met u mee 
denkt om een tuin te ontwerpen naar uw persoonlijke voorkeuren? Een niet alledaagse tuin, die 
met recht een TUIN mag worden genoemd? Een tuin dat de ruimte krijgt? Een rijk gedetailleerd 
stukje natuurschoon? Dan moet u beslist eens contact opnemen met Jan Steenge die met zijn 
‘Boomkwekerij en Hoveniersbedrijf Jan Steenge’ gevestigd is aan de Garven 24 in Klijndijk. Voor 
meer informatie kunt u bellen naar: 06 1354 0134. U kunt ook een kijkje nemen op 
www.boomkwekerijsteenge.nl. 
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Het nieuwe cursusseizoen begint!
Ook in de lente kunnen er lessen en cursussen gevolgd worden. In de praktijk worden de vol-

gende cursussen gegeven: yoga, meditatie, kinderyoga en de cursus ‘Volg je hart’. Daarnaast 

zijn er de individuele sessies en integratieve massages.

Mindfulness en meditatie – Donderdag 8 mei van 19.30 – 21.00 begint er weer een nieuwe 

Mindfulness-cursus. De eerste les is een proefles, je kunt vrijblijvend deze les volgen om ken-

nis te maken en te kijken of het iets voor je is (graag even opgeven). Ben je op zoek naar meer 

verdieping en balans in je leven? Mindfulness brengt rust in je (drukke) leven en het vergroot je 

aandacht. Het geeft je de ruimte om beter keuzes te kunnen maken, erachter te komen wat je 

wilt. Daarnaast is het een van de beste methoden om te leren omgaan met stress.

De cursus is 8x op de donderdagavond en kost 95,-

Yoga - Er wordt op 3 momenten yoga gegeven, op maan-

dagavond van 19.00-20.00 en van 20.15 tot 21.15. Op 

woensdagochtend van 9.30-10.30. Er is nog een aantal 

plekken vrij. Wil je een gratis proefles volgen, neem 

contact op via mail of tel. De vorm van yoga die gegeven 

wordt binnen de praktijk is een rustige vorm waarbij je 

lichaam en geest tot rust komen. Het is heerlijk ontspan-

nend en lekker voor je lichaam. Ervaar de ontspanning 

die 1 uur yoga je kan geven!

‘Volg je Hart’ - Op woensdag 7 mei van 19.30 – 21.30 

start de nieuwe cursus ‘Volg je Hart’ met een open les. 

Geef je op voor de open les om kennis te maken met 

de trainers en te ervaren wat we tijdens de cursus gaan 

doen. 

In deze cursus gaan we op zoek naar onze levensenergie. 

Je maakt kennis met o.a. lichaamswerk, zelfheling, inner-

lijk kind-werk en meditatie. Je ontwikkelt meer bewust-

zijn zodat je evenwichtiger gaat leven en weer meer in je 

kracht komt te staan. Je gaat echt leven vanuit je hart.

De cursus duurt 8 weken (elke week 2,5 uur) en kost 

155,-.

Individuele sessie/ PRT therapie – Therapie klinkt vaak 

wat  zwaar, maar het is niks anders dan meer aandacht 

aan jezelf besteden. Soms is je leven zo druk dat je niet 

aan jezelf toe komt. Of loop je steeds ergens tegen aan 

waar je niet uit komt. Dit gaat je in de weg zitten, je hebt 

er vaak meer last van dan je doorhebt, en je lichaam 

geeft de signalen al duidelijk genoeg aan. Nu is het nog 

zaak om daar naar te luisteren. Het mooie is dat je in 

een aantal korte sessies vaak al een heleboel handvatten 

meekrijgt die je thuis kunt toepassen.

Integratieve massage- Een massage kan je veel ontspan-

ning en rust geven. De massages worden met aandacht 

en respect gegeven. 1,5u tijd voor jezelf. Je laadt jezelf 

weer op, en alles stroomt weer! Massages gaan op 

afspraak.

Kinderyoga – Op de woensdagmiddag wordt er (bij 

voldoende aanmeldingen) kinderyoga gegeven. Tijdens 

de lessen gaan we spelenderwijs, d.m.v. onze zintuigen, 

spelletjes, adem, tekenen en mindfulness, samen yoga 

doen. We gaan op een creatieve en speelse manier 

ontdekken wat we met ons lichaam, adem en fantasie 

kunnen bereiken.  

Woensdag 13.30-14.30 4-6 jr, 14.45-15.45 7-10jr.

www.praktijkmarijekeijzers.nl, 06-17616237, 

info@praktijkmarijekeijzers.nl
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KLASSIEKE SCHUUR*

  

- Afmeting 1000 x 500 cm 

- Lariks schaaldelen, dikte 25 mm

- Compleet gemonteerd op solide betonnen fundament

Nu met nieuwe 6% verbouwingsregeling
Inclusief 6% en 21% B.T.W. en montage

 

€18.863,-

 eleutneve  ne nereolv ,netog ,krewredlihcs feisulcxe njiz nezjirp edmeoneG
overnachtingskosten. Vraag naar onze voorwaarden.

O n t w e r p e r s
s i n d s  1 9 4 6

Kiest u voor Schipper Houtbouw,
dan kiest u voor zorgeloos genieten.
Schipper bouwt al bijna 70 jaar houten
bijgebouwen op wens van de klant.
Door de jarenlange ervaring en kennis,
zijn de mogelijkheden ongekend.
Schipper neemt u alle zorgen uit handen
door de werkzaamheden in eigen beheer
uit te voeren. Dit betekent duidelijke
afspraken van begin tot droomschuur.

*

Steenhouwer 20, 9502 ET
T  0599 - 696 200   F  0599 - 657 126
E  info@schipperhoutbouw.nl

COEVORDEN
Klooster 46, 7741 ND
T  0524 - 516 230   F  0524 - 517 203
E  coevorden@schipperhoutbouw.nl

15 J A A R  G A R A N T I E O P: F U N D E R I N G, CO N S T R U C T I E, DA K B E D E K K I NG, HO U T K WALITEIT  E N  A L L E D R A A I E N D E  D E L E N

Bel of mail voor onze  gratis kleurenbrochure!

s c h i p p e r h o u t b o u w . n l

TUINHUIS PLATDAK*

- Afmeting 740 x 340 cm, inclusief rondom dakrandoverstek 20 cm

- Geïmpregneerd vuren hout

- Compleet gemonteerd op solide betonnen fundament

Nu met nieuwe 6% verbouwingsregeling
Inclusief 6% en 21% B.T.W. en montage €8.021,-

  
Afmeting 1000 x 500 cm, 

geïmpregneerde vuren potdekselplanken

Nu met nieuwe 6% verbouwingsregeling 
op montage € 743,00 uw voordeel. 

Totaalprijs € 18.488,00

OUD HOLLANDSE STOLPSCHUUR*

- Afmeting 640 x 440 cm, inclusief rondom dakrandoverstek 20 cm

- Lariks schaaldelen, dikte 25 mm

- Compleet gemonteerd op solide betonnen fundament

Nu met nieuwe 6% verbouwingsregeling
Inclusief 6% en 21% B.T.W. en montage €16.160,-
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Het kind staat centraal bij skidkinderopvang
Door Marja Kiel
Voor je kind wil je alleen het beste, vooral als het gaat om 
kinderopvang! skidkinderopvang biedt kinderen fijne en 
vertrouwde opvang verzorgd door betrokken en enthousiaste 
medewerkers. De organisatie heeft verschillende locaties 
in de kop van Drenthe. “Kinderen voelen zich bij ons thuis”, 
aldus Hennie Klasens, regiomanager voor Annen, Gieten 
en Gasselternijveen. skidkinderopvang biedt hier peuter-
speelgroepen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en 
tussenschoolse opvang tijdens de lunchpauzes op school en 
in de BSO.

Spelen is belangrijk
De kinderdagverblijven van skidkinderopvang bieden opvang 

voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De groepen zijn 
verticaal opgebouwd. Dat wil zeggen dat er kinderen van ver-
schillende leeftijden in één groep zitten. In deze groepen leren 
kinderen van elkaar: door samen te spelen, leren ze rekening te 
houden met elkaar, op hun beurt te wachten, te delen en voor 
zichzelf op te komen. Daarnaast maken ze natuurlijk vooral 
veel plezier met elkaar.

Natuur en avontuur zijn heel belangrijk in het pedagogisch 
beleid van skidkinderopvang. Bij het kinderdagverblijf in Gieten 
bijvoorbeeld is een natuurlijke binnentuin gecreëerd met al-
lemaal spannende plekjes, waar de kinderen zich uren kunnen 
vermaken. 

Voorbereiden op de ‘grote’ school
In de gemeente Aa & Hunze heeft skidkinderopvang tevens 
peuterspeelgroepen (voormalige peuterspeelzalen). Hennie 
Klasens: “In Annen, Gieten en Gasselternijveen hebben we 
iedere ochtend peuterspeelgroepen voor kinderen van 2 tot 4 
jaar, ook voor de kinderen van ouders die geen werk hebben of 
studeren.”

In Gieten gaan de peuters van kinderdagverblijf PoppeJans 
twee ochtenden per week naar CBS De Marke. Spelenderwijs 
maken ze hier kennis met de ‘grote’ school. Het maakt de over-
gang naar de basisschool minder groot, maar het is natuur-
lijk vooral ook erg leuk. In Gasselternijveen wordt eveneens 
samengewerkt met de scholen in het nieuwe MFC, de peuters 
bezoeken ook hier de kleutergroepen van de basisschool. 

BSO
“De BSO is voor de kinderen ‘vrije tijd’, dus mogen ze zelf we-
ten wat ze doen. Daarnaast worden er op de BSO allerlei span-
nende, uitdagende en sportieve activiteiten georganiseerd. Dit 
jaar organiseren we voor het eerst zwemlessen in samenwer-
king met het openluchtzwembad in Annen en Gieten. Kinderen 
kunnen onder BSO-tijd oefenen voor hun diploma A”, vertelt 
Hennie Klasens. In Annen is de BSO gevestigd in de nieuwbouw 
boven de voetbalkantine. Naast een prachtige groepsruimte 

zijn hier veel mogelijkheden voor sport- en spelactiviteiten in 
de buitenlucht.

Meer weten over de locaties en de verschillende mogelijkhe-
den van skidkinderopvang? Kijk dan eens op 
www.skidkinderopvang.nl of volg de organisatie via Facebook. 
Ook kunt u contact opnemen via e-mail: 
info@skidkinderopvang.nl. “Wij staan u graag te woord!”
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GRATIS NAAR DE MUZIEKFEESTEN 
IN STADSKANAAL
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“Een nieuwe naam, dezelfde kwaliteit”
Catering van café-restaurant-zalen ‘Boshof’ 

heet voortaan ‘Van Het Huys Catering’

Door Marja Kiel
De ‘Boshof’ is al jaren een gemoedelijk café-restaurant midden in Odoorn. Het 
horecabedrijf biedt tevens catering met als specialiteit ‘koken op locatie’ in de 
mobiele keuken. “Om ons cateringbedrijf nog duidelijker te profileren, hebben 
we gekozen voor een nieuwe naam voor de catering. ‘Van Het Huys Catering’ 
maakt duidelijk dat deze tak bij de ‘Boshof’ hoort. Een bloeiende tak aan onze 
‘Boshofboom’, zou je kunnen zeggen”, legt Arnoud van der Veen uit.

Alles voor de catering bij u thuis
‘Van Het Huys Catering’ heeft alles voor de catering bij u thuis. Naast natuurlijk 
uiteenlopende gerechten ook de tafels en stoelen, bestek, enzovoorts. Het ca-
teringbedrijf is gevestigd in een nieuw bedrijfspand in Emmen. De hele catering 
voor een geslaagd feest kunt u overlaten aan ‘Van Het Huys Catering’, of het nu 
gaat om een bruiloftsfeest in de tuin of een hapjesbuffet.

Specialiteit van het cateringbedrijf is het koken op locatie. Van der Veen: “We 
hebben een eigen mobiele keuken. Hierin kunnen we alle gerechten bereiden, 
van patat voor een kinderpartijtje tot een achtgangen diner voor een chic feest. 
Bovendien hebben we verschillende koude en warme buffetten. We doen ook 
live cooking. Je ziet dan precies hoe we een gerecht maken.” Daarnaast biedt 
‘Van Het Huys Catering’ met zorg samengestelde barbecuepakketten vanaf vier 
personen. U heeft al een barbecuepakket vanaf € 9,95 p.p. die ook nog eens 
binnen een straal van 30 km gratis bij u thuis bezorgd wordt.

Genieten bij de ´Boshof´
In en rondom de ‘Boshof’ is het altijd gezellig: 
op mooie warme dagen zit het terras vol met 
gasten die genieten van een kopje koffie, een 
hapje en drankje of een lunch. “We hebben 
hier trouwens de lekkerste appelpunten van 
Bakkerij Kuipers uit Valthe. Die moet je echt 
eens geproefd hebben.” Maar ook een broodje 
kroket is bij de ‘Boshof’ niet te versmaden.

’s Avonds schuiven de gasten aan voor het 
diner. Een specialiteit op de menukaart is de 
biefstuk van de haas. Op de kaart verschijnen 
regelmatig nieuwe gerechten. Zo staan er elke 
week andere vissoorten op. De koks gebruiken 
altijd verse groenten en gaan daarin ook met de 
seizoenen mee. Binnenkort staan er weer verse 
asperges op het menu. 

Proeverij op tafel
Wanneer u eens een keer iets anders wilt, is 
een Proeverij op tafel een aanrader. “Het is een 
driegangen diner én het is meteen ook een 
buffet, maar dan aan tafel. Vooraf serveren we 

soep met brood en als nagerecht hebben we ijs. Bij het hoofdgerecht krijg je 
allerlei kleine porties van alles van onze kaart. Het is een heel leuk concept, je 
kunt gewoon van alles proeven.” De proeverij kunt u reserveren voor groepen 
vanaf vier personen.

Bruiloften
Ook voor bruiloften, recepties en partijen is de ‘Boshof’ een prachtige locatie. 
De zaak beschikt over verschillende sfeervolle zalen en een fraaie binnentuin. 
Elk feest kan geheel naar wens worden ingevuld met bijvoorbeeld een warm- en 
koudbuffet of verschillende hapjes. Uw huwelijksceremonie kan zelfs geheel 
verzorgd worden in de naastgelegen kerk.

Café-restaurant-zalen ‘Boshof’ en ‘Van Het Huys Catering’ staan voor goede 
kwaliteit, Drentse gemoedelijkheid en perfect bereide verse gerechten. Op de 
nieuwe websites www.boshofodoorn.nl en www.vanhethuyscatering.nl vindt 
u alle informatie over de vele mogelijkheden van de ‘Boshof’ en ‘Van Het Huys 
Catering’. 

Café-restaurant-zalen ‘Boshof’, Boshof 1-3 
Odoorn. Voor meer informatie en reserveringen: 
0591-512269. E-mail: info@boshofodoorn.nl.

‘Van Het Huys Catering’, David Livingstonestraat 
1 Emmen. E-mail: info@vanhethuyscatering.nl.
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