MINICAMPING PIETEROM, DRENTH

22 t/m 24 april 202
Weekend informatie:
Voel je uitgenodigd deel te nemen aan onze rally met de EHCN te
Sleen op minicamping Pieterom. De camping beschikt over
maximaal 20 kampeer-plekken. Indien er meer aanvragen binnen
komen, kom je op de reservelijst.
Extra dagen buiten onze rally om moet je zelf met de camping
regelen en de organisatie in kennis stellen.

E


2


Wees er snel bij want VOL is VOL.

Programma:
Vrijdag 22 april
- 19.00 u Opening Rally en gezellig samenzijn onder het genot van
ko e/thee/drankje, voor wat lekkers wordt gezorgd.
Zaterdag 23 april
- 15.00 u Happy Hour
- 18.00 u Barbecue avond met aansluitend gezellig samenzijn
onder het genot van zelf meegenomen ko e/thee/drankje, voor
wat lekkers wordt gezorgd. De BBQ wordt verzorgd door
InfraCatering.com.
Zondag 24 april
- 10.00 u afsluiting van het weekend onder het genot van zelf
meegenomen ko e/thee/drankje
Let op!
Aankomst op de camping vanaf 14.00 uur en vertrek vóór 12.00
uur op uitdrukkelijk verzoek van de camping of in overleg met de
camping kan hiervan worden afgeweken. Dit in verband met
aankomende en vertrekkende gasten.
Er is op de camping een recreatie-ruimte (deels buiten) die ruimte
biedt aan alle deelnemers. Hier is ook een houtkachel met een
ruime voorraad aan hout, dus koud hoeven we het niet te hebben.
Ook is er gegarandeerd WiFi voor iedereen.

Een stukje historie:
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Sleen is een plaats in de gemeente Coevorden in de Nederlandse
provincie Drenthe. Voor 1998 was het tevens de hoofdplaats van
de gelijknamige gemeente. Na 1998 maakt Sleen deel uit van de
gemeente Coevorden. Sleen ligt aan twee LAW's: het Pieterpad en
het Drenthe-pad en grenst aan natuurgebied Sleenerzand, 1.600
hectare groot.

Het plaatsje Sleen is op loopafstand van de camping en op
www.sleen.nu vind je veel informatie over het dorpje qua winkels
en horeca.

Wat je kunt doen in de omgeving:
Sleen is een van de meest authentieke brinkdorpen in Drenthe. Het
is van oorsprong een agrarisch dorp, wat te zien is aan de vele
boerderijen in het oudste deel van het dorp. Het dorpje onstond in
de vroege middeleeuwen. Bezienswaardigheden in Sleen zijn
molen De Hoop en de Nederlandse Hervormde Kerk (15e eeuw).
De kerktoren is met zijn 68 meter de hoogste kerktoren van
Drenthe. Ook het voormalige gemeentehuis is prachtig. Dit
rijksmonument is in 1938 gebouwd in neoklassieke stijl.
- Sleenerzand
Aan de noordkant van Noord-Sleen ligt de uitgestrekte, 1.600
hectare grote Boswachterij Sleenerzand. De ruim 30 kilometer
lange mountainbikeroute door dit bos is landelijk bekend. In het
bos ligt het hunebed de Papeloze Kerk. Aan de zuidkant van het
bos staat een monument voor de omgekomen bemanningsleden
van een Brits vliegtuig, dat daar op 14 mei 1943 is neergestort. En
aan de zuidoostkant van het bos ligt recreatieplas de Kibbelkoele.
Er is een zandstrand waar je heerlijk kunt picknicken en bij de kiosk
kun je terecht voor een eten en drinken.
- Drenthepad en Pieterpad
In zo’n mooi gebied is het zalig wandelen. Er zijn hier talloze
wandelroutes, waaronder delen van het befaamde Drenthepad en
Pieterpad. Dit zijn langeafstandsroutes van respectievelijk 324 en
498 kilometer. Het Drenthepad leidt je puur door Drenthe, het
Pieterpad loopt van Pieterburen (Groningen) naar Maastricht. Beide
routes komen door Sleen, het Pieterpad ook door Noord-Sleen.
Tip: loop de plaatselijke etappes, dit zijn de nummers zes en
veertien.
- Noord Sleen

En voor de etsers onder ons:
De Havelterbergroute (54 km) is een afwisselende etstocht door
landelijk Drenthe. Te komt door karakteristieke dorpen zoals
Havelte ('de Parel van Drenthe') en Ruinerwold, maar ook door
stille natuurgebieden. Brinkdorp Havelte ligt langs de Drentse
Hoofdvaart. Daar hebben de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog
een groot militair vliegveld gebouwd, Fliegerhorst. Nu is het een
militair oefenterrein. Je etst ook door Meppel, een lie ijk stadje
waar het rijke handelsverleden nog zichtbaar is. Rondom het
Natura 2000 gebied ‘Holtingerveld' zijn veel hunebedden en
grafheuvels.
Tijdens de Boom en Beekdalroute van 56 kilometer rijd je langs
hunebedden en door de fraaie Drentse dorpen Roden, Peize en
Norg. In de omgeving van Paterswolde en Eelde zie je havezaten
en landgoederen. Beklim ok de uitkijktoren Mensingebosch en kijk
uit over het beekdal van het Lieversche Diep. De etsroute start bij
de parkeerplaats van het Gevangenismuseum in Veenhuizen.
Meer etsroutes kun je vinden op:
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https://www.drenthe.nl/blogs/bruingoud-en-meer-de-vijf-mooisteetsroutes-in-drenthe
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Ten noorden van Seen ligt Noord-Sleen. een zelfstandig en
langgerekt esdorp, met nog veel Saksische boerderijen. Uit
bodemvondsten blijkt dat het gebied in Noord-Sleen al ver voor de
jaartelling (bronstijd) bewoond werd, wat ook te zien is aan de
hunebedden (D50 en D51). Zeker ook bezienswaardig is de molen
Albertdina, een zogenoemde grondzeiler, uit 1906. Noord-Sleen
kwam in 2015 in het nieuws doordat er hier voor het eerst sinds de
19® eeuw in Nederland een wolf is gespot.

De kosten van het weekend:
Equipe 2 personen € 76,00
Equipe 1 persoon € 51,50
Per hond € 1,00 per dag
De kosten zijn incl.BBQ
Honden zijn welkom, maar moeten buiten de camping worden
uitgelaten.
Organisatie en bereikbaarheid:
Wim en Esther van Dijk 06-5022 4267
wimvandedijk@gmail.com
Louis Raaijmaakers en Aletta van den Berg 06-3894 6771
louis.raaijmaakers@gmail.com
Camping informatie:
Camping Pieterom
Marga Wouters
Zetelveenweg 4
7841 BP Sleen
tel. 0591-36 22 90 of 06-29 84 66 53
info@pieterom.nl
www.pieterom.nl

