
Meistershof
Familieaccommodatie's

Familieaccommodatie

"De Boerderij"
geschikt voor ca. 30 personen

gelegen aan de rand
van het

Nationaal Park het
Dwingelder veld.

Familieaccommodatie

"De Es"
geschikt voor ca. 40 personen

Lheebroek 33 - 7991 PM  Dwingeloo - tel. :(0521) 597278 
www.groepsaccommodatiemeistershof.nl - Familie Klaassen

De familie-accommodaties van Meistershof zijn ondergebracht in twee aparte gebouwen, 
gelegen bij de ingang van Meisterhof, vlakbij de overkapte speeltuin en het speel/sportveld. 
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Meistershof is eenvoudig te
bereiken via de A28.
Ter hoogte van Beilen kiest u 
afslag 30 en volgt u de borden 
Meistershof.
Na ca. 5 km. komt u bij de
driesprong in Lheebroek uit
bij de Meistershof. 

Wij hebben getracht in deze folder een reëel beeld te schetsen van
onze familieaccommodaties. Het is altijd goed vooraf eens een kijkje bij ons te komen 
nemen. Dan krijgt u tevens een indruk van de omgeving. U bent altijd van harte welkom. 
Voor meer informatie of reserveren en actueel nieuws kunt u onze website bezoeken: 
www.meistershof.nl of contact opnemen met:

Familie-accommodatie Meistershof
Lheebroek 33 - 7991 PM  Dwingeloo

tel.:(0521) 597278 - www.meistershof.nl
Familie Klaassen

meer informatie

"De Boerderij"Sport en speelveld "De Es" Overkapte speeltuinJeu de boules

P



De Meistershof biedt twee sfeervolle, gezellige familieaccom-

modatie's en is gelegen aan de rand van Nationaal park 

"Dwingelderveld" en "het Drents/Friese Woud". 

U vindt onze accommodaties in de prachtige zuidwesthoek van 

Drenthe dicht bij gezellige brinkdorpjes als Dwingeloo, Diever, 

Ruinen en Havelte. Behalve twee nationale parken zijn er meer 

prachtige natuurgebieden zoals de Dwingelose heide en het 

Lheebroekerzand.

Daarnaast zijn er diverse bezienswaardigheden:

de hunebedden in Diever, Havelte en Borger, het Planetron, de 

radiotelescoop en de schaapskuddes van Dwingeloo en Ruinen. 

Het is altijd weer een prachtig gezicht als de schapen terug-

komen over de heide.

Direct vanaf de Meistershof vindt u kilometers lange wandel- 

en fietspaden. Deze nodigen uit om te gaan wandelen of fietsen

en zo het mooie Drenthe te ontdekken. Gaat u liever vissen?

Prima viswater is in de directe omgeving volop te vinden.

welkom op Meistershof

Familieaccommodatie Meistershof bestaat uit twee volledig gescheiden 
accommodaties, De Es en De Boerderij. 
Deze accommodaties het hele jaar geopend voor families of groepen op basis
van zelfverzorging. Wij kunnen desgewenst uw catering verzorgen of u kunt
gebruik maken van onze broodjesservice. Tevens is er een snackbar aanwezig. 
U kunt beide accommodaties per dag huren en zo zelf uw verblijfsduur bepalen.
Als aanvulling voor meerdere personen kunt u ook een tent of caravan meenemen. 
De familieaccommodaties zijn bij uitstek geschikt voor families, maar
daarnaast ook voor personeelsbijeenkomsten en trainingen,
Alpha-cursussen (speciale tarieven) en in de zomermaanden als
vakantiehuis voor grote gezinnen. 

De Es:
- familieaccommodatie in U-vorm met centraal daartussen een groot,

mooi omsloten binnenplaats-terras met veel privacy
De boerderij:
- familieaccommodatie in een sfeervolle authentieke drentse boerderij
- met gezellig terras achter de "deel", omgeven door groen en met veel privacy

De Meistershof omvat behalve de familieaccommodaties tevens een
gezellige camping met diverse voorzieningen waar gasten van de 
familieaccommodaties ook gebruik van kunnen maken, zoals o.a:
- groot recreatieveld met diverse sportvoorzieningen
- midgetgolfbaan met prachtig uitzicht op het Nationaal Park Dwingelderveld
- recreatieruimte met een bibliotheek
- overdekte zandspeelplaats
- draadloos internet (Wifi)
- camping-recreatieprogramma in meivakantie hoogseizoen
- campingdiensten in het hoogseizoen 

Snackbar  "het Praathuis"
Gedurende het zomerseizoen worden er frites en andere snacks gebakken in "het 
Praathuis". De snackbar kan het hele jaar op verzoek geopend worden. 
Winkeltje
Voor uw ochtendkrantje en verse warme broodjes. In het winkeltje vindt
u tevens een beperkte hoeveelheid houdbare levensmiddelen.
Het winkeltje is geopend van april t/m oktober en 's zondags gesloten.



De Boerderij heeft op de begane grond behalve
de recreatie-woonkamer een royale keuken,
welke is voorzien van:

groot 6-pits gasfornuis
goede afzuiginstallatie
vaatwasser (blokjes meenemen
magnetron
professioneel koffiezetapparaat
klein koffiezetapparaat
grote dubbele spoelbak met 
royaal aanrecht
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De slaapaccommodaties van de Boerderij bevinden
zich op de verdieping, waardoor deze accommodatie
mogelijk minder geschikt kan zijn voor gasten met
een lichamelijke beperking.

Verdeling slaapkamers : 
- 1 x 2 pers. (tweepers. bed) wastafel op kamer 
- 1 x 2 pers. (2 bedden) wastafel op kamer
- 2 x 3 pers. (1 stapelbed en 1 éénpers.bed) 
- 1 x 4 pers. (1 stapelbed en 1 tweepers.bed) 
- 1 x 2 pers. (tweepers. bed)
- 1 x 6 pers. (2 x stapelbed en 2 x éénpers.bed) 
- 1 x 8 pers. (4 stapelbedden) 

Op de verdieping vindt u een extra toilet.

Familieaccommodatie

"De Boerderij"
geschikt voor 6-30 personen

De Boerderij is een unieke familie-

accommodatie, ondergebracht in een

authentieke drentse boerderij uit 1897.

Hierin zijn veel originele elementen

en de oorspronkelijke boerderijsfeer

bewaard  gebleven, waardoor er een

heel onspannen en gezellige sfeer

heerst. De handgemaakte trap naar

de verdieping is gebouwd rondom

één van de oude

gebinten van de

voormalige

"boer'n" schuur. 

Verdere voorzieningen o.a. 
- Goede sanitaire voorzieningen
- T.V. met schotelontvangst
- DVD en video
- Diverse spel en sportmogelijkheden, binnen en buiten
Geluidsapparatuur is niet aanwezig.



De Es heeft op de begane grond behalve
de recreatie-woonkamer een royale keuken,
welke is voorzien van:

groot 6-pits gasfornuis
goede afzuiginstallatie
vaatwasser (blokjes meenemen
magnetron
professioneel koffiezetapparaat
klein koffiezetapparaat
grote dubbele spoelbak met 
royaal aanrecht
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Familieaccommodatie

"De Es"
geschikt voor 6-40 personen

De slaapaccommodaties van de Es de bevinden zich
deels op de begane grond en deels op de verdieping. 
Familie-accommodatie de Es is daarom ook prima
gechikt voor gasten met een lichamelijke beperking.

Verdeling slaapkamers beneden: 
- 1 x 2 pers. (tweepers. bed) 
- 1 x 8 pers. (4 stapelbedden) 
- 1 x 6 pers. (3 x tweepers. boxspringbedden, los te

koppelen tot 6 x éénpers.) plus een tweepers.slaapbank

Verdeling slaapkamers op de verdieping:
- 1 x 6 pers. (3 x tweepers. boxspringbedden, los te kop-

pelen tot 6 x éénpers.) plus een tweepers.slaapbank
- 1 x 2 pers. (tweepers. bed) 
- 1 x 2 pers. (boxspring, los te koppelen)
- 1 x 3 pers. (1 x tweepers. bed en 1 x éénpers. bed 
- 1 x 5 pers. (2 x tweepers. boxspring, los te koppelen

en 1 x éénpers. boxspring plus een 2-pers. slaapbank)

Op de verdieping vindt u een (extra)douche en toilet.

Verdere voorzieningen o.a. 
- Goede sanitaire voorzieningen
- T.V. met schotelontvangst
- DVD en video
- Diverse spel en sportmogelijkheden,

binnen en buiten

Geluidsapparatuur is niet aanwezig.

De Es is een familieaccommodatie met 

een heel eigen sfeer en veel privacy.

Het U-vormige gebouw ademt vanwege 

de traditionele drentse bouwstijl een

ontspannen vakantiesfeer uit.

Op de binnenplaats van de accommodatie 

is een royaal beschut terras met zon en 

schaduw. Op het terras zijn gezellige

zitjes, een grote tafeltennistafel en een 

grote gasbarbecue.


