
 

 

 

UITNODIGING 
Feestelijke bijeenkomst Weidzz Natuurlodges – 2 november 2022 

 

 

 
Geachte heer/mevrouw, 

Op woensdag 2 november ontvangt familie Mulder, eigenaar van Weidzz Natuurlodges in Dalerveen, 

een subsidie vanuit het programma Vitale Vakantieparken Drenthe. Weidzz is het eerste park in 

gemeente Coevorden dat de subsidie ontvangt. Daarom nodigen we u graag uit voor een feestelijke 

bijeenkomst op 2 november van 13.15 tot 14.30 uur bij Weidzz Natuurlodges. 

Natuurbeleving 

Het familiebedrijf van familie Mulder begon ooit als melkveebedrijf. Later gingen zij door als boom- en 

graszodenkwekerij en zijn ze toeleverancier geweest voor verschillende bedrijven. Daarna hebben ze 

de keuze gemaakt om een heel nieuwe weg in te slaan en over te stappen op recreatie. Weidzz heeft 

in juli 2022 zijn deuren geopend voor gasten. Natuurbeleving staat centraal op het park. Op het park 

staan luxe tiny natuurlodges en vogelspotlodges. De lodges kijken uit over de landerijen en het 

aangrenzende weidevogelgebied. Het park ademt rust, ruimte en respect voor de natuur.  

REX-programma 

Familie Mulder wil dat gasten in de toekomst nóg intensiever de natuur op het park en in de omgeving 

kunnen beleven. Zij hebben daarvoor veel tijd en energie gestoken in een projectplan en deze 

ingediend bij Vitale Vakantieparken Drenthe. Vanuit het Recreatie Excellentieprogramma (REX) van 

Vitale Vakantieparken Drenthe ontvangt Weidzz nu een subsidie van €50.000,- om hun plan te 

realiseren. Met behulp van deze subsidie investeert Weidzz in nieuwe glamping-lodges op het park. 

Op deze manier kunnen gasten het campinggevoel dichtbij de natuur beleven, maar wel met de luxe 

van een goed bed en eigen sanitair. Hiermee kan het park zich verder ontwikkelen en komt ook de 

recreatieve sector in Coevorden sterker op de kaart te staan.  

Programma en locatie 

Op 2 november overhandigen wethouder Steven Stegen en gedeputeerde Henk Brink de 

subsidiecheque aan familie Mulder. Het programma van deze feestelijke bijeenkomst is als volgt: 

 

13.15 uur  Inloop 

13.30 uur  Openingswoord door wethouder Steven Stegen en gedeputeerde 

Henk Brink  

13.45 uur  Overhandiging subsidiecheque aan familie Mulder 

13.50 uur  Mogelijkheid om een kijkje te nemen op het park en in de lodges 

14.30 uur  Einde 

Het gehele programma vindt plaats op het terrein van Weidzz, Hoofdweg 110 in Dalerveen. De ingang 

van de parkeerplaats is ter hoogte van het adres De Lichtenburg 8 in Dalerveen. Gebruik deze dus 

voor uw navigatie.  

Aanmelden 

Graag horen we of u aanwezig bent tijdens de bijeenkomst en met hoeveel personen u komt. U kunt 

zich tot uiterlijk 28 oktober aanmelden via vvp-coevorden@coevorden.nl. 

Graag tot ziens op 2 november! 
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