


Welkom thuis!
 

Welkom in het ’t Huis van de Buren; daar waar het gras altijd

groener is en de zon altijd schijnt! 

 

Kom tot rust in onze landelijke omgeving, luister naar het grazen

van onze koeien en geniet van het weidse uitzicht. Wandel door

de natuur, sta met je voeten in het gras en verken ons land.  

 

De dynamiek van het platteland is hier nooit ver weg. Het

landschap is weids en ruim, waardoor het licht altijd vrij spel heeft.

Elk seizoen, iedere dag, elke minuut is hier anders.  

 

In deze rauwe natuurlijke omgeving, bieden wij je de ruimte om

thuis te komen. Dit is een plek waar je jezelf kunt zijn. Onze

appartementen zijn met oog voor detail ontworpen, waarbij natuur

en luxe op een eigenzinnige manier zijn samengebracht.  

 

Wij wensen je een ontspannen verblijf op deze bijzondere plek,

midden in de natuur.  

 

Team ’t Huis van de Buren 

 



Ambulance / Brandweer / noodgevallen 
T.   112 

Politie 

T.   +31 (0) 900-8844 
Wijkagent: Paul Masselink 

Huisarts: Gezondheidsspectrum Slagharen

T.   +31 (0) 523-681506 

Spoed & Weekend- en avonddienst arts 

T.    +31 (0) 523-681950

Contact

Noodnummers

+31 (0) 523 - 723307

Loop tijdens kantoortijden gerust langs op kantoor, beneden aan de
voorkant.  Van dinsdag tot en met vrijdag tussen 07:30 en 17:00. 

Buiten kantoortijden zijn we voor dringende zaken te bereiken op:

''t Huis van de Buren 
Lutteresweg 7D
7775 PM Lutten



Info

Tandarts: mondzorg Slagharen

Anton Geerdesplein 8 

7776 BD Slagharen 

+31 (0) 523 - 68 29 96  

Dierenarts: DAP Salland

Pr. Marijkelaan 34

7776 XE Slagharen

+31 (0) 523 683 333

Apotheek: Apotheekhoudende

Huisartsenpraktijk Slagharen

Anton Geerdesplein 6

7776 BD Slagharen

+31 (0) 0523 - 681506 

Taxi: Taxifly Hardenberg

Handelsstraat 58

7772 TR Hardenberg

+31 (0) 85 130 2855

Pinautomaat: geldmaat

Herenstraat 19

7776 AG Slagharen

praktische informatie 

Koopavonden 

Hardenberg: donderdag tot 21.00 

Dedemsvaart: vrijdag tot 21.00

Zwolle: donderdagavond tot 21.00 

Weekmarkten

Hardenberg: 

maandag en woensdag van 

08.00 tot 13.00 uur. 

Dedemsvaart: 

woensdag van 08.00 tot 13.00 uur. 

Zwolle-Centrum (incl. biologisch), 

vrijdag van 8:00 uur tot 13:00 uur 

 zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur

https://www.google.com/search?q=dierenarts+slagharen&tbm=lcl&sxsrf=APq-WBtC5BALedSax24qZpD1T0CUUCjh_w%3A1646037068908&ei=TIgcYtbaNoSR9u8PzOul2A8&oq=dierenarts+slagharen&gs_l=psy-ab.3..0i10k1j0i203k1.401191.406420.0.406587.38.29.4.2.2.0.157.2457.20j8.28.0....0...1c.1.64.psy-ab..4.34.2471...35i39k1j0i512i433i131k1j0i433i131k1j0i512i433k1j0i512k1j0i512i433i131i457k1j0i402k1j0i512i433i457k1j33i160k1j0i19k1j0i13i5i30i19k1j0i22i30k1.0.-9QEcChE1oU#
https://www.google.com/search?q=taxi%20hardenberg&sxsrf=APq-WBvnnvzHQ4-xm06w4huIzw_8yjTKsA:1646039470455&source=hp&ei=rJEcYsnEEPaAi-gP7IS02A4&iflsig=AHkkrS4AAAAAYhyfvNrh-ptHgN2h-deRquGcl3mkfuLm&ved=2ahUKEwiQtbDvhqL2AhWatqQKHQ8ODb4QvS56BAgFEAE&uact=5&oq=taxi+hardenberg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyBQgAEIAEMgsILhCABBDHARCvATIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIICAAQFhAKEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BAgAEEM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOgoILhDHARCvARBDOgsIABCABBCxAxCDAToECC4QQzoFCC4QgAQ6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDOhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAToICAAQsQMQgwFQAFivCmD8CmgAcAB4AIABbYgBmAmSAQQxMy4ymAEAoAEB&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:14&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=4820446583647255160&lqi=Cg90YXhpIGhhcmRlbmJlcmdaGSIPdGF4aSBoYXJkZW5iZXJnKgYIAhAAEAGSAQx0YXhpX3NlcnZpY2U&rlst=f#


Good to know 

Plus de Krim 

Turfstekersplein 11 

7782 NS de Krim 

4,1 km/6 min. 

 

Jumbo Slagharen 

Herenstraat 19 

7776 AG Slagharen 

5,4 km/ 7 min. 

 

Jumbo Hardenberg 

Admiraal Helfrichstraat 1 

7772 BV Hardenberg 

7,8 km/10 min. 

 

Albert Heijn Hardenberg 

Van Wevelinckhovenplein 60 

7772 VJ Hardenberg 

7,7 km/10 min. 

 

Lidl Hardenberg 

Markt 50 

7772 AE 

7,7 km/11 min. 

 

Lidl/Jumbo/Aldi/Kruidvat 

EDS Plein 

7741 KH Coevorden 

13 km/15 min. 

Supermarkten  & verswinkels
BoerBack Vlees 

De Lutteresweg 7 

7775 PM Lutten 

+31 (0) 523 - 72 33 07 

 

Bakkerij Slagter 

Turfstekersplein 1 

7782 NS de Krim 

4,1 km/6 min. 

 

Bakkerij Spijker 

Herenstraat 34 

7776 AJ Slagharen 

5,4 km/6 min. 

 

Bakkerij Slatman 

Anerveenseweg 34 

7784 DD Ane 

4,5 km/5 min. 

 

Slagerij Hoff 

Admiraal Helfrichstraat 121 

7772 BV Hardenberg 

8 km/11 min 

 

Visgilde Theun de Jong 

Smederijstraat 1 

7772 VG Hardenberg 

7,7 km/11 min. 

 

Het Streekhuus (streekproducten) 

Voorstraat 16 

7772 AC Hardenberg 

7,5 km/11 min.  



Leuk & lekker uiteten

Haverkort Eten & Drinken 

Geert Migchelsweg 5 

7776 RZ Slagharen 

+31 (0) 523 - 68 16 97 

www.haverkortetenendrinken.nl

Pannenkoekenboerderij de Ganzenhoeve 

Holthonerweg 9 

7779 DE Holthone 

+31 (0) 524 - 52 21 81 

www.deganzenhoeve.nl

Grand Cafe Restaurant de Troubadour 

Voorstraat 52, 

7772 AD Hardenberg 

+31 (0) 523 - 27 38 38 

www.troubadour-hardenberg.nl

Italiaans restaurant Cucina 39 

Voorstraat 39 

7772 AB Hardenberg 

www.cucina39.nl 

Brasserie de Markt 

Markt 15 

7772 AE Hardenberg 

www.brasseriedemarkt.nl

Wokinn Hardenberg 

Stelling 3 

7773 ND Hardenberg 

+31 (0) 523 - 27 16 80 

www.wokinnhardenberg.nl

Good to know 

Om op te halen

Haverkort Eten & Drinken 

Geert Migchelsweg 5 

7776 RZ Slagharen 

+31 (0) 523 - 68 16 97 

www.havenkortetenendrinken.nl

 

Pannenkoeken afhaal Rheezerbelten 

Grote Beltenweg 1b 

7771 SX Hardenberg 

+31 (0) 523 - 27 00 12 

www.rheezerbelten.nl 

 

Snackbar Raterink 

Hoofdweg 36 

7782 PM De Krim 

+31 (0) 524 - 57 14 74 

 

Snackbar Emmy 

Herenstraat 28 

7776 AJ Slagharen 

+31 (0) 523 - 68 12 57 

 

Chinees restaurant Peking 

Coevorderweg 49 

7776 AD Slagharen 

+31 (0) 523 - 68 13 93 

 

McDonald’s Hardenberg 

Stelling 2 

7773 ND Hardenberg 

 

Domino’s Pizza Hardenberg 

Fortuinstraat 18 

7772 BM Hardenberg 

Restaurants 

http://www.haverkortetenendrinken.nl/
http://www.deganzenhoeve.nl/
http://www.troubadour-hardenberg.nl/
http://www.cucina39.nl/
http://www.brasseriedemarkt.nl/
http://www.wokinnhardenberg.nl/


Upgrade your stay 

Wist
je
dat?

Wil je echt ‘thuiskomen’ en je verblijf in ’t Huis van de Buren nog

aangenamer maken? Dan bieden we je een aantal extra opties. 

Luxe badjas                                                                       €7,50 per stuk

 

Extra set luxe badlinnen                                         €10 per persoon

Nieuw/ extra beddengoed                                    €10 per persoon

 

Huisdier                                                                               €15 per dag

 

(Extra) schoonmaakkosten                                                             €75

(verplicht bij verblijf langer dan 1 week) 

Nespresso  

per set (10 capsules)                                                                        €5,95

Home cooking 

Laat jezelf ontzorgen en boek onze 'in-home cooking' special. De privé-kok

bereidt de heerlijkste gerechten in je woning, volledig aangepast aan jouw

wensen. Dit is mogelijk op aanvraag.

Huur een barbecue 

Is het lekker weer en wil je buiten eten? Maak je verblijf extra bijzonder met

een bbq en 'vlees van eigen bodem'. Prijs en beschikbaarheid op aanvraag.

Verlaat uitchecken

Uitchecken doe je bij 't Huis van de Buren uiterlijk om 11:00. In overleg mag

je tot 17:00 uitchecken. We rekenen hiervoor €25 per persoon bovenop de

totaalprijs. 

Je exclusief rundvlees van MasterMeat kunt

bestellen? 

MasterMeat, Nourished by Nature, is een bijzonder

product van de boerderij naast 't Huis van de Buren. 

De boerderij is namelijk niet zomaar een boerderij,

maar de boerderij van de toekomst: de Future Farm!

Op de boerderij doen we er alles aan om zo

natuurlijk mogelijk te produceren.

Neem gerust een kijkje op het erf en kook vanavond

als een echte masterchef met het vlees van

MasterMeat. 



Upgrade your stay 

Heb je extra wensen? Wij verzorgen dit graag voor

je. Neem contact met ons op om de mogelijkheden

te bespreken.  

 

Boodschappenservice  

In samenwerking met Jumbo van der Schouw

worden je boodschappen bij je vakantiewoning

bezorgd. Je kunt jouw boodschappen online

bestellen en zelf de betaling afhandelen. 

Bloemen 

Wil je genieten van een mooi plukboeket of wil je

een jarige verrassen met bloemen? Wij regelen de

bezorging van de bloemen graag voor je.  

MasterMeat BBQ 

Geniet van het (h)eerlijke vlees van MasterMeat.

Niets is lekkerder dan het door de natuur gevoede

vlees van MasterMeat! Voor de hobby chef of de

echte BBQ master zijn er prachtige stukken vlees

beschikbaar die desgewenst op een Weber grill of

grote Big Bastard bereid kunnen worden. Prijs en

beschikbaarheid op aanvraag.   

 

Scooterverhuur 

De omgeving verkennen? Boek je scooter via ons

minimaal 3 dagen voor je aankomst en wij regelen

dat jouw scooter voor je klaarstaat! 



Natuurgetrouw  

De verbondenheid met de natuur geeft een

bijzondere dimensie aan ’t Huis van de Buren.

Niet alleen door de diepe connectie met de

naastgelegen boerderij van familie Back en

het weidse uitzicht over de landerijen die

hierbij horen, maar ook door de ligging van ’t

Huis van de Buren in het prachtige Vechtdal.

Dichtbij de natuurgebieden, rivieren en

wandelroutes.  

 

Liggend aan de voet van een es – gevormd in

de ijstijd – is het eeuwenoude karrespoor nog

zichtbaar in het verloop van de weg. Een

geweldig landschap van uitgestrekte

graslanden, grazend vee en een veelvoud

aan vollegronds teelten. Ieder jaargetijde heeft

zijn eigen charme en nodigt uit voor een

verkenningstocht.   

 

Een echte aanrader is het ‘blokje om’ rond ’t

Huis van de Buren, zowel in de vroege

ochtenduren als wanneer de zon ondergaat

kun je genieten van de prachtige natuur.

Ontelbare vogelsoorten, reeën en rustig

grazende koeien kom je onderweg tegen. Je

waant je mijlenver van de bewoonde wereld

en bent getuige van de natuur op haar mooist.  

Lekker buiten 



Future Farm 

Bij de sleutelkluizen is een schuttingdeur. Achter deze

schuttingdeur is onze bijzondere boerderij: de Future Farm. Op

de boerderij sluiten we zo veel mogelijk kringlopen (een

circulaire bedrijfsvoering). Tegelijkertijd proberen we de

emissies van schadelijke stoffen (ammoniak en methaan) zo

veel mogelijk terug te brengen en leveren we een bijdrage aan

natuur, landschap en biodiversiteit. 

Loop je lekker rond en heb je vragen? Spreek gerust één van

de medewerkers aan!

Gezellig & dichtbij

Het Collendoorner Bos
Het Collendoorner Bos is betrekkelijk nieuw. Het gebied ligt

rond een voormalige vuilstortplaats. De gemeente Hardenberg

is in 1949 op bescheiden schaal begonnen met het storten van

hoofdzakelijk huisvuil op deze plek. In 1974 kwam daar het

huisvuil van de omliggende gemeenten Avereest,

Gramsbergen en Ommen bij. In 1988 had de stortbult haar

maximale hoogte bereikt en moest deze worden gesloten. Met

een aantal ingrepen ontstond vervolgens een prachtig

afwisselend natuurgebied, dat door steeds meer wandelaars

wordt ontdekt en gewaardeerd.

Engbertsdijkvenen
Bij Kloosterhaar ligt het hoogveengebied ‘de

Engbertsdijkvenen’. In de kern van het ca. 1.000 hectare

grote gebied ligt nog ongeveer 15 hectare onvergraven

hoogveen met sporen van de boekweitcultuur. Het gebied

oefent een enorme aantrekkingskracht uit op vogels. Met

name in de winter zijn er interessante watervogels te zien,

zoals taigarietganzen. Meer informatie over het gebied en

de recreatieve gebruiksmogelijkheden kun je krijgen in de

boerderij bij de ingang van het gebied. Deze is ingericht als

informatiecentrum.

http://www.hardenberg.dbkdev.nl/collendoorn/


't Huis voor kids

't Huis van de Buren heeft voor ieder wat

wils. De combinatie van natuur, dorpen en

steden met allerlei activiteiten maakt het ook

een perfecte plek voor kinderen. Er zijn

diverse pretparken, musea, natuurparken en

sportaccommodaties in de omgeving te

vinden. 

Ga bijvoorbeeld zwemmen in Aqua

Mexicana, Hattemat, De Slag, Strandmeer of

De Oldemeijer. Paardrijden doe je het beste

bij de Horsetellerie in Rheerzerveen. 

Wandelen doe je hier in het Bargerveen,

over de Groote Scheere, in het Vechtdal of

het Reestdal. Ook kun je een stukje van het

Pieterpad lopen. Daarnaast is er een

kinderwandelroute van Knof de Pad in

Hardenberg met een speurtocht.

Ga fietsen met Joggem. In diverse
restaurants, musea en activiteitencentra in
de omgeving zijn 4 routekaarten van
Joggem te koop voor maar €1,50. Dé
manier om met kinderen een fietstocht te
doen die hen aanspreekt. Door verhalen
te lezen, vragen te beantwoorden en de
route te fietsen kunnen de kinderen
uiteindelijk een kluis openen waar een
prijs in zit. Ideaal voor een leuk en sportief
dagje uit.  De routekaarten zijn te koop bij
het Museum in Gramsbergen,
Natuuractiviteitencentrum De Koppel,
restaurant De Rheezerbelten, restaurant
de Gloepe en  café Boszicht.



't Huis voor kids

Ook voor onze kleinste gasten is het hier prima toeven! Wij delen graag

enkele tips voor leuke uitstapjes met het hele gezin.



INSTRUCTION MANUALS/
HANDLEIDINGEN / GEBRAUCHSANWEISUNGEN  

 Herstart de TV en/of decoder 

 Haal de stekker van de TV en/of decoder uit het stopcontact 

 Wacht 10 seconden 

 Steek de stekker weer terug in het stopcontact 

Instructie thermostaat 

De binnentemperatuur in dit appartement wordt geregeld door

middel van een thermostaat, welke je kunt vinden in iedere kamer

van dit appartement. De thermostaat is zeer eenvoudig te

bedienen, hij heeft maar 3 knoppen. 

 

De thermostaat staat standaard ingesteld op ‘handmatig’. Dit

betekent dat je uitsluitend de A – en C – toetsen hoeft te

gebruiken om de gewenst temperatuur te regelen. Gelieve de

instellingen niet aan te passen!  

 

Let op! 

De warmte van de zon op de woning en eventueel gebruik van

de oven kunnen de temperatuur van de woning beïnvloeden. In

dat geval schakelt de CV uit zodra de ingestelde temperatuur

bereikt is.  

 

In dit appartement beschikt iedere kamer over een eigen

thermostaat waarmee je zelf de temperatuur per kamer kunt

regelen.  

 

Instructie wegvallen signaal TV 

Heb je plotseling geen tv-signaal meer? Doorloop het

onderstaande stappenplan:

Heb je na deze stappen nog geen TV signaal, neem dan contact

met ons op: je kunt ons bereiken tijdens kantooruren (09.00 –

17.00 uur) op nummer +31 (0) 523 – 72 33 07 

Combimagnetron

Inductiekookplaat

Koffie apparaat 

Oven



Hartelijk
dank

Oud-Lutten 1875
Schooltje op de hoek



De socials

@t_huisvandeburen

@thuisvandeburen

't Huis van de Buren

Ben je tevreden over je verblijf bij 't Huis van Buren? We vinden het super

als je ons wilt blijven volgen op onze social media. Maar nog beter, deel

je mening over ons op je eigen social media. We willen je een glimlach

bezorgen, en die zien we graag nog een keer terug! Share the smile, of

gewoon de tuin waar je in genoten hebt. Zo zorgen we er samen voor

dat nog meer mensen ons kennen. Je vindt ons op Instagram, Facebook

en LinkedIn. 



Algemene
voorwaarden



JOUW VERBLIJF 

 

 

 

Je kunt parkeren op de hiervoor bestemde parkeervakken voor het huis.

Elke vakantiewoning heeft 1 parkeerplaats voor het huis. Indien je met

meerdere auto’s komt, verzoeken wij je naast ’t Huis van de Buren te

parkeren. LET OP: parkeren in de berm van de Lutteresweg is niet

toegestaan en levert grote verkeershinder op.   

 

 

De afvalcontainers bevinden zich bij het paardenstalletje naast de

sleutelkluisjes.  

 

 

Wij vragen je vriendelijk eventuele defecten en storingen aan ons door te

geven. Dit kan van dinsdag tot en met vrijdag van 07:30 tot 17:00. Voor

zeer urgente stroringen kun je 24/7 contact opnemen met ons

noodnummer +31 (0) 523 - 72 33 07. 

 

 

Op jouw vertrekdag dien je je vakantiewoning voor 11:00 uur te verlaten.

De sleutel kun je terugplaatsen in de sleutelkluis bij het paardenstalletje. 

 

We vragen je het appartement netjes achter te laten. Dit betekent het huis

veegschoon te maken, vaat en koelkast dienen geledigd te zijn en alle

huisraad netjes opgeborgen in de kasten. Alle afval in vuilniszakken dient

in de containers achter gelaten te worden. Eveneens dien je het terras

netjes achter te laten. Wil je buitenom de reguliere vertrekmomenten

vertrekken? Dan kun je dat vooraf aangeven, we rekenen daarvoor €25

per persoon. 



 

Wij vinden het belangrijk dat je ‘thuis’ komt in een schoon appartement. Is

jouw appartement niet naar tevredenheid schoongemaakt, dan vragen

wij je direct na aankomst contact met ons op te nemen. Je stelt ons

hierdoor in de gelegenheid de klacht direct te verhelpen. 

 

 

Jouw appartement beschikt over gratis draadloos WIFI. In de

aankomstbrief heb je de wificode ontvangen. Deze code werkt

uitsluitend in jouw appartement. 

 

 

We vinden het belangrijk dat onze gasten ‘thuiskomen’ in een nette

woning. Ongelukjes kunnen zich voordoen, maar onmiddellijke

herstelling voorkomt ergere schade. Als gast ben je verantwoordelijk voor

de vakantiewoning en haar inhoud, we verwachten dat je je gedraagt als

een goede huisvader. 

 

 

In de woning geldt een niet-roken beleid. Ook buiten de vakantiewoning

is roken niet toegestaan. 

 

 

Wij willen je dringend verzoeken uitsluitend toiletpapier in het toilet te

deponeren en GEEN vochtige doekjes, damesverband, tampons etc. ter

voorkoming van verstoppingen en andere rioleringsproblemen. 

 

 

Huisdieren (klein of groot) zijn beperkt toegestaan in overleg. We vragen

je je dier buiten aangelijnd te houden en op gepaste plaatsen uit te laten.

Mocht je dier per ongeluk zijn behoefte doen in de tuin, dan vragen wij je

dit onmiddellijk op te ruimen. 

 



Ook aan onze jongste gasten is gedacht. Een babybedje en

kinderstoelen zijn op aanvraag beschikbaar. Heb je extra kinderartikelen

nodig? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

 

 

De geiten in de tuin horen bij het ’t Huis van de Buren, ze zijn super lief en

goed te aaien. We voeren de geiten zelf en ze krijgen meer dan genoeg

te eten. Om gemekker te voorkomen vragen we uitdrukkelijk de geiten

niet te voeren! 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden 

Voor de algemene voorwaarden en het regelement tijdens uw verblijf

verwijzen wij je naar onze website: 

www.thuisvandeburen.nl/algemene-voorwaarden 

 

De verhuurder behoudt zich steeds het recht voor de overeenkomst te

beëindigen en de huurders uit de vakantiewoning te laten zetten,

wanneer een huurder ernstige schade aan de vakantiewoning heeft

berokkend of voor ernstige overlast zorgt. 

 

 

Wees spaarzaam het gebruik van gas, water en elektra, zo draag je ook

tijdens je verblijf bij aan een beter milieu! 

 

 

http://www.thuisvandeburen.nl/algemene-voorwaarden



