Zo kunt U camping ’t Boerenland bereiken:
Vanaf Dieverbrug naar Diever. De weg vervolgen naar Wapse.
Voor de school rechts af, 2e weg links (smitstede). U komt dan achter onze
boerderij, waar ook de camping gelegen is.
Vanaf Zwolle A28/A32 richting Leeuwarden.
Bij Steenwijk afrit nr. 6 (Frederiksoord/Vledder)
In Wapse direct na Hotel/Restaurant de Wapserherberg, links (smitstede).
Bij de 2e camping aan de linkerkant bent u op de plaats van bestemming.

S.V.R. CAMPING

’T BOERENLAND - Wapse (Dr.)
Fam. Wemmenhove

Wij hopen u te mogen begroeten op onze camping!

Arend en Jenneke Wemmenhove
Landweg 1 - 7983 KX Wapse
0521 551177 / 06 23260699
arendenjenneke@planet.nl
www.tboerenland.nl

’t Boerenland
Zo ongewoon, gewoon.
Het luxe, verwarmde sanitair spant hier de kroon,
de boerenbelevenissen en de natuur zijn wonder schoon.
Ervaar dus gewoon,
het ongewoon van het gewoon.

CAMPING ’T BOERENLAND
De bij de S.V.R. aangesloten camping ’t Boerenland is gelegen aan de rand van
het dorp Wapse en grenst aan het prachtige natuurgebied “Drents Friese Wold”,
welke ca. 6100 hectare groot is.

We zijn 1 juli 2003 gestart met de camping, welke gelegen is achter ons melkveebedrijf. De camping is voorzien van een elektriciteit aansluiting tot 10 ampère.
Per aansluiting is er een meter geïnstalleerd, zodat u naar stroomverbruik betaald,
en niet naar een standaardtarief.

U kunt hier naar hartelust fietsen, wandelen en in alle rust genieten van het fraaie
landschap met bossen, heide, zandverstuivingen en schitterende vennetjes.
De Drents Friese Wold route gaat langs ons huis, dus u kunt direct vanaf de camping starten en wij zijn ervan overtuigd dat u voldaan weer bij uw “huis” terug
komt.

Bijna alle plaatsen zijn voorzien van een tegelplateau voor onder uw voortent
of luifel. Op meer dan de helft van de plaatsen is een rioolaansluiting voor uw
afwaswater gerealiseerd. Tevens kunt u vanaf alle plaatsen gebruik maken van het
internet.

Naast het prachtige landschap kunt u ook genieten van talloze andere
bezienswaardigheden, zoals:
- Shakespeare voorstellingen
- Het onderduikershol
- Het zeemuseum
- De schaapskooi
Ook altijd gezellig zijn de zomeravondmarkten in Diever en Vledder.
Deze 2 dorpen liggen op slechts 4 kilometer afstand van Wapse.
Iedere gast krijgt van ons, in bruikleen, een map aangeboden met daarin
verschillende wandel- en fiets routes.
Tevens staan er in de sanitaire ruimte mappen met informatie over o.a.
bezienswaardigheden, openingstijden winkels e.d.

De camping beschikt over een
schitterende, ruim opgezette
sanitaire ruimte voorzien van
vloerverwarming.
De ruimte is voorzien van 4 douches met
thermostaatkranen (zonder munten),
3 toiletten, 1 urinoir, 2 wastafels en
2 afwastafels.
Daarnaast is er nog een afsluitbare ruimte
met daarin een wastafel.
Buiten zijn ook 2 afwasplaatsen voorzien van warm water.
De combinatie van rust en ruimte op het boerenerf zorgen ervoor dat u kunt genieten van een onvergetelijke vakantie. U bent dan ook van harte welkom op onze
boerderij/camping. We hanteren de tarieven volgens de richtlijnen van de S.V.R.
Natuurlijk kunt u ons altijd bellen, mailen of bezoeken voor meer informatie.

