Huurcaravan
Minicamping De Tuinfluiter heeft de beschikking over
een volledig ingerichte huurcaravan. De voortent is
voorzien van een houten vlonder voor extra comfort en de mogelijkheid om een extra slaaptent (ook
aanwezig) te plaatsen. Tevens is er een luifel aanwezig
aan de voortent. Plaatsing van een extra tentje op de
kampeerplaats behoort ook tot de mogelijkheden.
U kunt deze caravan huren voor een vast bedrag
per overnachting met een toeslag per persoon per
overnachting.

Contactgegevens:
Familie Vogelzang
Vorrelveenseweg 13
9415 TE HIJKEN
0593-523568
info@detuinfluiter.nl
www.detuinfluiter.nl

KAMPERE
N BIJ DE BOER
Caravanstalling
Wij beschikken over een caravanstalling in een loods
van 21 x 65 meter. Deze loods is geheel afgesloten en
daarom een prima opslaglocatie voor uw caravan.
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Camping
Camping De Tuinfluiter ligt ongeveer 2 kilometer
buiten Hijken, een klein dorpje gelegen tussen Beilen
en Smilde, in het hart van Drenthe. Met in de buurt
veel natuurgebieden en een rijkdom aan fiets- en
wandelpaden.

Dierenweide
Naast het kampeerterrein is een dierenweide. U kunt
genieten van de geitjes, kippen en konijnen, de eenden die in het water zwemmen en een Shetlander die
loopt te grazen.

Het terrein van minicamping De Tuinfluiter is bijna
1 ha groot, ruim opgezet met veel bomen en struiken
rondom de camping. De Tuinfluiter biedt ruimte aan
15 kampeerplaatsen. Met aansluiting voor stroom
(10 amp incl. kwh meter) en water voor iedere kampeerplaats. De plaatsen zijn gesitueerd langs de
buitenzijde van het terrein. Iedere kampeerplaats is
gemiddeld 13 m breed met vrij uitzicht op het
middenterrein. Ook is er voldoende ruimte voor het
gratis plaatsen van een extra tent.
Op meerdere plaatsen op de camping zijn bankjes geplaatst. Zo hoeft u niet met uw tuinstoel heen en weer
als u even lekker van het uitzicht over de weilanden
wilt genieten. Midden op het terrein van de minicamping bevindt zich een overkapping als ‘hangplek’
voor de gasten waar ook een tafeltennistafel, houtkachel en picknickbank is. Ook is er voldoende
parkeergelegenheid.
Naast de overkapping ligt een Jeu de Boule baan zodat er een balletje kan worden gegooid om de energie
kwijt te raken.

Bedrijf
Het bedrijf is sinds 1978 gevestigd in Hijken. Momenteel is het bedrijf zo’n 34 hectare groot en er worden
ongeveer 75 koeien gehouden in een ligboxenstal.
Daar komen dan de jongere dieren nog bij. Deze zijn
in een andere stal gehuisvest waar ze de eerste maanden in lekker stro liggen en daarna naar de ligboxen
voor jongvee gaan. Alles bij elkaar zijn er ongeveer
130 dieren op het bedrijf.
In de zomer zijn de koeien overdag buiten in de wei
en ’s avonds worden ze weer binnen gehaald. Het land
wordt voor een klein deel gebruikt voor de teelt van
snijmaïs en het overgrote deel bestaat uit gras.

De struiken en bomen rondom de camping geven een
mooie inpassing in het landschap en zullen ook een
gewilde plaats zijn voor ander natuurlijk leven zoals
vogels en vlinders.
Iedere campingplaats heeft zijn eigen aanduiding
middels een ‘wilnest’ nestkastje. Het kan dus voorkomen dat er ‘extra bezoekers’ zijn op de
campingplaats.
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Met enige regelmaat worden
in het voorjaar nesten van
weidevogels en jonge haasjes
gevonden en ook een reekalf
in het gras is geen uitzondering. Natuurlijk doen we er
alles aan om deze dieren bij
de werkzaamheden op het
land te sparen.
Tijdens uw vakantie kunt
u een kijkje komen nemen
achter de schermen van het
bedrijf. De jongere gasten kunnen ‘s avonds ook meehelpen de dieren te voeren. Er ligt een echte overall
klaar.
Als de gelegenheid zich voordoet van bijvoorbeeld
een geboorte van een kalf zullen we natuurlijk altijd
de gasten hiervan op de hoogte brengen om dit mee
te maken. De eerste melk van de koe, na de geboorte van een kalf, is vanzelfsprekend voor het kalf
zelf. De melk die later wordt geproduceerd gaat naar
Friesland-Campina om daar (h)eerlijke zuivel producten van te maken.

