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Wij heten u alvast van harte welkom bij Easterwood. Onderstaand extra 
informatie ter voorbereiding van uw vakantie. Op de achterzijde de route en instructies voor uw aankomst. 
Heeft u speciale wensen of vragen, schroom dan niet even te bellen of te mailen. Dan gaan wij aan de slag om 
dat voor u in orde te maken. Wij zeggen niet snel nee en doen graag iets extra’s.  
 
 
Inrichting 
Al onze accommodaties zijn zeer compleet ingericht. Er is meer dan voldoende serviesgoed, maar ook alles om 
prettig en goed te kunnen koken. Van puike messenset tot goede pannen. U vindt een Senseo apparaat maar ook 
een gewone koffiezetter, waterkoker, oven en magnetron, citruspers, staafmixer en weegschaal en een 
afwasmachine. In de koelkast is een normaal diepvriesvak en centraal in Makkinga is er een vriezer beschikbaar 
voor het bewaren van grote hoeveelheden diepvriesvoer. Er is tevens een wasmachine en/of droger aanwezig. 
Echter het is niet toegestaan hondenhanddoeken, hondenkleden of hondendekens te wassen. De HD televisie 
heeft een satelliet ontvanger en is voorzien van een DVD BlueRay speler. Er is een stereo met CD speler aanwezig, 
wekkerradio’s etc.  
 
Bedden en linnengoed 
Al onze bedden zijn voorzien van uitstekende matrassen. Wij maken ze voor u op met een prettig zomer of winter 
dekbed. Al het linnengoed wordt professioneel en op hoge temperatuur gewassen. U krijgt de beschikking over 
voldoende hand- en baddoeken ook voor de keuken. U hoeft dus geen linnengoed mee te nemen. Alleen 
hondenhanddoeken. Honden (ongeacht hun maat) mogen uit oogpunt van hygiëne NOOIT op onze 
dekbedden liggen of slapen. Komen uw honden wel bij u op bed, neem dan uw eigen dekbed en 
overtrek mee. Wij zorgen voor de onderlakens. Wilt u dit van te voren even aangeven, dan kunnen 
wij er rekening mee houden. 
 
Boodschappen 
In Centrum Oosterwolde (Albert Heijn, of Lidl) of Appelscha langs het kanaal (Poeisz en Aldi) kunt u dagelijks incl 
zondag terecht bij o.a. voor uw boodschappen. Deze supermarkten zijn 6 dagen per week van 8.00 tot 21.00 uur 
geopend (op zondag van 12-17 uur). In Oosterwolde vindt u alle standaard winkels zoals een Warme Bakker, 
Blokker, HEMA, Kruidvat, DA, Trekpleister, Slagerij Nicolai, diverse opticiens, bloemenwinkels etc. 
 
Honden spulletjes 
Voor uw honden zijn overal twee sets bakken op standaard aanwezig. In alle huisjes staan standaard een 
middelgrote en grote bench voor u klaar. U dient zelf te zorgen voor een lekkere mand, kussen of deken. Bij onze 
woonboerderij in Makkinga is een omheinde behendigheidsbaan met tal van hindernissen voor een spannend 
rondje rennen. Verder vindt u daar een omheind speelveld en een hondenzwemvijver van 60 x 15 meter. In de 
tuinen en rond de vakantiewoningen verzoeken wij u de hondenpoep op te ruimen. Zijn uw honden erg nat dan 
verzoeken wij u die niet af te drogen met onze badhanddoeken maar daarvoor eigen hondenhanddoeken mee te 
nemen. De tuin van de Papillon en Butterfly zijn 170 cm hoog omheind. In deze regio kunnen honden last hebben 
van teken. Uit eigen langjarige ervaring weten wij dat Exil Tick-Off (pipetjes) of Scalibor tekenband een prima 
bescherming bieden tegen de hier voorkomende teken. Prac-tic en Frontline doen het hier minder goed. 
  
Schoonmaak 
Wij besteden veel aandacht aan het schoonmaken van onze vakantiewoningen. Wij verzoeken u dan ook uw 
vakantieverblijf tussendoor schoon te houden en netjes stofzuigschoon en opgeruimd achter te laten. Schoonmaak 
artikelen hoeft u niet mee te nemen. Er is afwasmiddel, Cif, tabletten voor de afwasmachine, alles- en wc-reiniger 
aanwezig. Ook de eerste rollen WC papier zetten wij voor u klaar. Natuurlijk staat er een goede stofzuiger en alle 
andere schoonmaakspulletjes die u nodig heeft om uw vakantiewoning netjes te houden. Is een 
 
Wandelen, fietsen, ATB-en of paardrijden 
In uw vakantieverblijf hangt een overzichtskaart en liggen wandelkaarten voor u klaar. Er zijn 10-tallen kilometers 
wandelpad, vier grote losloopgebieden, 100-den kilometers fietspad en verschillende ATB fietsroutes. Fietsen kunt 
u bij de lokale fietsenmakers huren www.hulzingatweewielers.nl in Elsloo of www.rikuskramer.nl in Appelscha. Die 
laatste verhuurd ook ATB kleding. Bij de Papillon en Butterfly is een paddock ingericht voor uw paard(en). Voer etc 
dient u zelf te verzorgen. Bel even voor overleg als u een paard meeneemt. Er is ruim 65 km ruiterpad 
beschikbaar. Kijk ook maar eens op www.nationaalpark-drents-friese-wold.nl 
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Uw vakantieadres: Kloosterweg 19 of 25, 8424 SH Elsloo (Fr).  
Onze vakantiewoningen liggen achter het woonhuis op nummer 7. Dus gebruik nr 7 op uw navigatiesysteem, want 
anders komt u er niet. De nummers 19 of 25 zijn bij de meeste navigatie systemen namelijk niet bekend. De oprit 
ligt bij het kruispunt Mulderweg/Kloosterweg (er staan borden bij de inrit met ‘Recreatiepark Bultingerbrink’). 
 
Route vanuit Utrecht/Amsterdam via A6 
U rijdt via Almere over de A6 richting Emmeloord en vervolgens richting Heerenveen/Groningen 
Net voorbij Emmeloord neemt u afslag nr 15 richting Wolvega 
Bovenaan de afslag rechtsaf en na 1000 meter links af de N351 op richting Wolvega 
U rijdt langs Kuinre richting Wolvega 
Bij Wolvega de rondweg volgen en voorbij de Frico kaasfabriek bij de rotonde links en onder het spoor door 
Blijf de rondweg blijven volgen. Ga bij de derde rotonde links richting Oosterwolde 
Volg de N351. Na 20 km gaat u bij Oosterwolde rechts af richting Emmen (de N381 op) 

è Verlaat de N381 bij de eerstvolgende afrit (Appelscha/Elsloo) en sla bovenaan de afrit rechts af 
Volg deze weg en houdt bij de driehoek links aan 
Ongeveer 1,5 km verderop ziet u rechts een grote paardenstal. Links daartegenover de oprit van Recreatiepark 
Bultingerbrink oprijden. 
 

Route vanuit richting Groningen of Noord-Holland via afsluitdijk 
Volg de A7 richting Drachten 
Neem afslag 30 (LET OP…korte afrit!) richting Oosterwolde de N381 op 
Verlaat de N381 na ongeveer 20 km bij de afslag Appelscha/Elsloo en ga bovenaan rechts af richting Elsloo 
Zie verder bovenstaande routebeschrijving vanaf het à 
 

Route vanuit richting Rotterdam/Utrecht/Zwolle of Groningen via A28 
Volg A28 vanuit zuiden of noorden tot de afslag Drachten/Emmen (N381) 
Neem de afslag en rij vervolgens richting Drachten  
Nadat u de afslag Hoogersmilde bent gepasseerd gaat u onder een viaduct door en neem daarna de eerstvolgende 
afslag richting Elsloo.  
Sla aan het einde van de afrit links af richting Elsloo  
Volg deze weg en houdt bij de driehoek links aan 
Na 2 km ziet u links wat huisjes staan en een grote paardenstal. Precies daar tegenover gaat u links de inrit in met 
op de hoek het bord ‘Recreatiepark Bultingerbrink’.  
 
Zodra u het terrein oprijdt ziet u vier huisjes naast elkaar.  
Het linker huisje (nr 19) is de Butterfly. Het meest rechtse huisje (nr 25) is de Papilon. 
 
De sleutel zit in een sleutelkluisje naast de voordeur. Bel bij aankomst even 06-54600166 voor de code. Op de eettafel 
vindt u een witte kaart met daarop alle belangrijke gegevens, enkele instructies adressen en winkelinformatie. Daarnaast 
liggen er wandelkaartjes voor u klaar evenals de WiFi toegangscode en een evenementenagenda.  
 
Een eerste fijne wandeling maakt u in het losloopgebied dat direct grenst aan de oprijlaan. Loop halverwege de 
oprijlaan het bospaadje in. Ga rechts af het bospad op en vervolgens eerste links, links en weer links. U bent een 
half uur verder en weer terug bij huis. 
   
Goede reis!  
 
Nog even dit: 
Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met anderen in de directe omgeving om overlast te voorkomen. 
Dus corrigeer uw honden even als het blaffen uit de hand loopt en beperk lawaai in de tuin. Ruim altijd alle 
hondenpoep op, in de tuin en op het terrein rondom de huisjes. Lijn uw honden aan op het terrein rond de huisjes 
en langs de autowegen en fietspaden. Dat is prettig voor anderen en wel zo veilig voor uw hond(en). Het 
losloopgebied is op 50 meter afstand. 
 


