
                                                                
   
 

PERSUITNODIGING – niet voor publicatie  
 

Uitreiking subsidie 100.000 euro aan recreatiepark De Bosrand  
 
Op vrijdag 27 januari ontvangen Martijn Huisman en Naduah Bervoets van recreatiepark De 
Bosrand in Ellertshaar een cheque van 100.000 euro. De cheque is een subsidie vanuit het REX-
programma van Vitale Vakantieparken Drenthe (VVP). Het Recreatie Excellentie Programma 
(REX) is opgericht om ambitieuze ondernemers te stimuleren om tot de top van de 
vakantieparken te behoren. We stimuleren De Bosrand graag omdat zij ook bereid zijn een stap 
extra te zetten.  
 
Henk Brink, gedeputeerde provincie Drenthe en lid van de stuurgroep van Vitale Vakantieparken 
Drenthe komt samen met wethouder Jeroen Hartsuiker van de gemeente Borger-Odoorn de 
subsidie persoonlijk overhandigen in de vorm van een symbolische cheque. U bent van harte 
uitgenodigd om dit moment bij te wonen. Tijdens dit persmoment zijn ook andere ondernemers 
uit de gemeente Borger-Odoorn uitgenodigd die zich bezighouden met recreatie en toerisme.  
 
Achtergrond van het recreatiepark:  
Eind 2020 hebben de ondernemers Martijn en Naduah een voormalig melkveebedrijf met 
camping overgenomen. Hiermee kwam hun droom uit om een recreatiepark te creëren waar 
mensen kunnen verblijven én recreëren met als hoofdthema pony’s en daarnaast een diversiteit 
aan dieren. Inmiddels is de transformatie begonnen en is het uitgegroeid tot een recreatiebedrijf 
met een FarmCamps locatie. Je kunt hier verblijven met eigen kampeermiddelen, in 
trekkershutten en in de luxe FarmCamps tenten. Naast de vele pony’s zijn er ook veel andere 
dieren zoals alpaca’s, konijnen, ezels, varkens, geiten, kippen, katten, hertjes en eenden. Het is 
mogelijk om rijles te volgen, buitenritten te maken en uiteraard zijn er mogelijkheden om met de 
pony’s te knuffelen en te wandelen. Uitermate populair zijn de alpaca wandelingen door het 
prachtige Nationaal Park de Drentsche Aa. Naast het recreatiepark ligt een bos met idyllisch 
bosmeer. De Bosrand is ook een ideale plek om met het gezin of vrienden iets leuks te gaan 
doen. Je hoeft dus niet per se op het recreatiepark te verblijven voor een leuke activiteit.  
  
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn 
Wat:  Symbolische uitreiking cheque  
Wanneer: Vrijdag 27 januari om 11.00 uur   
Waar:   Ellertsweg 9 in Ellertshaar   
 
Programma: 
 
11.00 uur Start met een openingswoord door Henk Brink, gedeputeerde en lid van de 

Stuurgroep Vitale Vakantieparken Drenthe en wethouder Jeroen Hartsuiker .  
 
11.15 uur Overhandiging symbolische cheque 
 
11.30 uur Gelegenheid tot vragen stellen. 
 
12.00 uur Afsluitend een rondleiding over het park.  



                                                                
 
12.15 uur Einde. 
 
Exloo, 23 januari 2023  
 

 
Noot voor redactie (niet voor publicatie): 
 
Voor meer informatie: Iris Hoonakker Communicatieadviseur   
Cluster Visie, Strategie en Ondersteuning 
T. 06 17 44 33 70 / i.hoonakker@borger-odoorn.nl  
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