Informatieboekje groepaccommodaties 2018
Beste gast,
Dit informatieboekje is een handig hulpmiddel ter voorbereiding
van uw verblijf bij Breeland in één van onze viersterren
groepsaccommodaties in Annen. Heeft u speciale vragen of
wensen, dan kunt u altijd bellen, mailen of even een afspraak
maken om een keer langs te komen. Wij wensen u alvast een
plezierig verblijf in Drenthe.
Wat voor u belangrijk kan zijn:
Belangrijke telefoonnummers:
Brandweer/ambulance 112
Huisarts Annen
0592-271417 (tot 17.00 uur bereikbaar, adres: Ronkelskamp 58, Annen)
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.
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.
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 linnenpakket huren voor
€ 7,00 per persoon. Vanuit hygiëne oogpunt, zijn slaapzakken niet toegestaan.
Boodschappen
Voor uw boodschappen kunt u terecht bij de Aldi of Coop supermarkt in Annen.
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
E-mail

http://www.bakkerijpots.nl/
info@bakkerijpots.nl

Telefoonnummer
Faxnummer

0592-271064
0592-241045

Hout
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.
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Barbecue
Bij beide accommodaties is een overdekte barbecueplaats en een houtskool barbecue aanwezig. Als u zelf voor
houtskool zorgt, kunt u kostloos gebruik maken van deze barbecue.
Een standaard gasbarbecue kan gehuurd worden (graag vooraf bespreken) voor €35,00 inclusief gasverbruik, een
XL barbecue kan gehuurd worden voor €50,00 inclusief gasverbruik.
Wij hebben verschillende catering mogelijkheden voor uw barbecue. Genoemde prijzen zijn inclusief het gebruik
van de gasbarbecue. Om er zeker van te zijn dat wij uw catering kunnen verzorgen, verzoeken wij u tijdig te
reserveren.
Barbecue Basis
€ 17,50 p.p.
Vier soorten vlees met verse salades, stokbrood, kruidenboter,
warm aardappelgarnituur en diverse sauzen .
Barbecue Breevenen
€ 20,75 p.p.
Vijf soorten vlees met verse salades, stokbrood, kruidenboter,
warm aardappelgarnituur, diverse sauzen en een dessert.
Barbecue de Duunsche Landen
€ 24,75 p.p.
Een exclusieve barbecue met luxe vlees- en visproducten,
verse salades met culinaire verrassingen, warm aardappelgarnituur,
diverse sauzen en een dessert.
Kindertarief barbecue (tot 12 jaar)
€ 9,75 p.p.

Voor kindergroepen hebben wij ook een speciale kidsbarbecue voor €8,75 p.p.
BBQ buffet geheel afgestemd op de kinderen (stokbrood, kruidenboter, 3 soorten
vlees, patat, salades en een toetje).
Huisdieren
Huisdieren zijn na overleg met ons van harte welkom.
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 campingbedjes, kinderstoelen, een box, een badje en/of een
aankleedkussen.
Afwas
Beide accommodaties beschikken over een vaatwasmachine met een zeepdispenser.
Overige zaken inclusief
Koffiefilters, toiletpapier en afvalzakken zijn aanwezig in de accommodaties. Voor de sport- en speelvelden
staat buiten een kist met speelmateriaal. Wij kunnen echter niet garanderen dat het gewenste speelmateriaal
altijd aanwezig is. Daarom raden wij u aan uw eigen spelmateriaal mee te nemen.
Meenemen van huis
Theedoeken
Handdoeken
Vaatdoekjes
Schoonmaakmiddelen
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Schoonmaak
Wat te doen bij vertrek als u zelf schoonmaakt
- vuilnis scheiden in de daarvoor bestemde containers
- afvalbakken legen en schoonmaken
- servies, pannen e.d. schoon en afgedroogd wegzetten
- koffieapparaat, bussen, trommels e.d. schoonmaken
- magnetron en koelkast schoonmaken
- gasfornuis en aanrecht schoonmaken
- meubilair afnemen
- dekbed uitschudden en gevouwen op bed
- wastafels op slaapkamers met vochtige doek schoonmaken
- doucheruimtes en toiletgroepen grondig schoonmaken
- alle vertrekken zuigen en dweilen
Wat te doen als u kiest voor veegschoon achterlaten
- vuilnis scheiden in de daarvoor bestemde containers
- afvalbakken legen
- servies, pannen e.d. schoon en afgedroogd wegzetten
- koffieapparaat, bussen, trommels e.d. schoonmaken
- magnetron en koelkast schoonmaken
- gasfornuis en aanrecht schoonmaken
- tafels (bar) afnemen
- dekbed uitschudden en gevouwen op bed
- alle ruimtes vegen/ zuigen
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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,
satelliet tv, dvd, muziekinstallatie en gratis wifi. Vanuit de serre komt u in de tuin met een omsloten terras met
tuinhaard, overkapping met loungebanken, tafeltennis, een zandbak, glijbaan en klimrek. Op het nabij gelegen
sportveld zijn voetbaldoelen volleybalnet aanwezig
Op de begane grond: een 3-persoons-, 2-persoonskamer en een studiokamer (enkele bedden) met
openslaande tuindeuren en aangepaste douche- en toiletruimte voor mensen die slecht ter been zijn. Vanuit
deze kamer is een slaapkamer boven bereikbaar (3 enkele bedden). Verder zijn er 2 aparte doucheruimtes met
ieder twee douches en een wastafel. Op de bovenverdieping bevinden zich 4 slaapkamers (een 2-, 3- en 4persoonskamer met enkele bedden en een slaapkamer met 2 stapelbedden). Boven is een toilet. Alle
slaapkamers hebben een eigen wastafel.
Direct naast de ingang is een eigen parkeerplaats.
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’t Achterom is een comfortabel en sfeervol ingerichte viersterren groepsaccommodatie met veel privacy tot en
met maximaal 55 personen. Het standaard aantal bedden bedraagt 48, 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, satelliet tv, dvd,
muziekinstallatie 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 enkele bedden.
Op de eerste verdieping vindt u dames- en een herentoilet , 1 x 4-persoonskamer met 2 stapelbedden, 2 x 8persoonskamers 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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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). Informeer naar de mogelijkheden.
Een greep uit de activiteiten in en om Breeland
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 €9,75 per dag
Prijs overige fietsen op aanvraag.
Overige verhuur
Steps vanaf €9,75 inclusief diverse routes, verkrijgbaar via de receptie.
Kano’s, kajaks, Canadezen en supplanken vanaf € 9,75 inclusief een route van 3 uur.
Activiteiten Breeland:
Bij Breeland kunt u, al dan niet in combinatie met het huren van een groepsaccommodatie, ook terecht voor
verschillende activiteiten. Voor de meeste activiteiten werken wij op reservering, dus wilt u zekerheid dat een
activiteit kan plaatsvinden, reserveer dan tijdig.
Een kleine opsomming van onze outdoor mogelijkheden:
• Verschillende survivals
• Outdoor Cooking Challenge, een leuke uitdagende samenwerkingsactiviteit voor alle leeftijden
• Expeditie Robinson, een avontuurlijke survival met sleutelopdrachten zoals de vuurproef.
• Letterboxen
• Steppen
• Outdoormidget
Een kleine opsomming van onze binnen activiteiten:
• Moorddiner, gegarandeerd voorpret en een kostelijke avond.
• Holland games, Puur Hollands spelvermaak!
• Turf, Jenever en achterdocht, spel waarin u in middeleeuws Drenthe de oude handelsroute van
Coevorden naar Groningen aflegt.
Zie voor meer informatie over onze activiteiten www.breelandrecreatie.nl
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In de 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.
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.
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Catering groepsaccommodaties

(gebracht in de accommodaties)

Broodmaaltijden:
Ontbijt
Ontbijt + Lunchpakket (door u zelf gemaakt)
Lunchpakket (door ons gemaakt)
Breeland broodtafel
Handige lunch (soep met luxe broodjes en lunchdrankjes)
Warme maaltijden:
Eén keuze per groep, dus geen individuele keuze!
Schnitzel
Boeren schnitzel
Gehaktbal
Saté
Alle maaltijden worden geserveerd met aardappelgarnituur,
friet, groente,sla en appelmoes
Maaltijdsoep met diverse luxe belegde broodjes

€ 7,75 p.p.
€ 12,75 p.p.
€ 7,75 p.p.
€ 11,75 p.p.
€ 9,75 p.p.

€ 9,75 p.p.
€ 10,75 p.p.
€ 9,75 p.p.
€ 10,75 p.p.

€ 9,75 p.p.

Buffetten bij u in de accommodatie:
Barbecue Basis
€ 17,50 p.p.
Vier soorten vlees met verse salades, stokbrood, kruidenboter,
warm aardappelgarnituur en diverse sauzen .
Barbecue Breevenen
€ 20,75 p.p.
Vijf soorten vlees met verse salades, stokbrood, kruidenboter,
warm aardappelgarnituur, diverse sauzen en een dessert.
Barbecue de Duunsche Landen
€ 24,75 p.p.
Een exclusieve barbecue met luxe vlees- en visproducten,
verse salades met culinaire verrassingen, warm aardappelgarnituur,
diverse sauzen en een dessert.
Kindertarief barbecue (tot 12 jaar)
€ 9,75 p.p.
Warm- en koud buffet De Bulten
€ 21,75 p.p.
Diverse koude en warme vlees- en visgerechten met verse
salades, meerdere sauzen, rijst, gratin aardappelen, stokbrood
en een dessert.
Warm- en koud buffet De Ring van Annen
€ 25,75 p.p.
Een exclusief buffet met een uitgebreide keuze uit luxe vlees- en
visproducten, verse salades, meerdere sauzen, rijst, gratin
aardappelen, stokbrood en een dessert.
Pastabuffet
€ 17,50 p.p.
Verschillende pasta's met tomatensalade, sauzen en dessert.
Stampotbuffet
€ 15,50 p.p.
Diverse soorten stamppot met speklapjes, rookworst, jus,
zilveruitjes, augurken, piccalilly, verse salade en een dessert.
Oet de grote pan!
Macaroni maaltijd
Kapucijners en bruine bonen
Nasi of bami met kip saté
Stoofvlees, aardappelgarni, friet, groente, sla, appelmoes
Stamppot met worst en spekjes
(hutspot of zuurkool of boerenkool)
Yoghurt, vla en fruitsalade
Voor de lekkere trek
Patat
Snack
Diverse sausjes

€ 8,00
€ 8,00
€ 8,50
€ 10,75
€ 9,50

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

€ 3,00 p.p.

€ 1,50 p.p.
€ 1,50 p.p.
€ 0,30 p.p.

