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Verslag prospectie Van Harte te Echten in Nederland provincie Drenthe
Prospectie uitgevoerd op dinsdag 14 oktober 2014 door Willy, Paul, Jeannine en Christiane
tegelijkertijd met enkele andere domeinen in Nederland.
Diegenen die in 2010 mee geweest zijn met Opstap zullen zich het domein Van Harte nog
herinneren.
Afstand van Antwerpen tot Echten 248 kilometer
Bijna de ganse weg is snelweg. Alleen de laatste 39 kilometer is nationale weg.
Van Harte is gelegen in de provincie Drenthe en volledig door groen omgeven.
De naam van het bos is Boswachterij Ruinen.
Recreatiecentrum Van Harte is gelegen in een bosrijke omgeving, waar heidevelden,
vennetjes en heuvelgebieden de omgeving omtoveren tot een paradijs. Wie van natuur houdt,
is hier zeker op zijn plek. Mocht je even van het park af willen, kun je ook één van de twintig
tuinen bezoeken bij de Luie Tuinman. Hier kun je prachtige tuinwandelingen maken en tevens
uitleg krijgen van een gids. Ook vogelpark Ruinen is een ideaal dagje uit voor wie van natuur
en rust houdt.
Naast rustgevende natuurparken heeft Recreatiecentrum Van Harte Vakanties natuurlijk nog
veel meer te bieden. Je kunt hier ook actief en sportief aan de slag! Een intensieve fietstocht
door de bossen, een huifkartocht door het gebied of een rondvaart door Giethoorn met een
aangepaste boot. Het kan allemaal.
Het is een vakantiedomein speciaal gebouwd en ingericht voor personen met een meervoudige
beperking en ook afgestemd op groepen.
Het sanitair is in elke woning van hoge kwaliteit voor onze doelgroep.
Voor de vrijwilligers zijn er grote woningen waarvan de tussenruimte kan weggenomen
worden en zo uitgebreid tot 20 personen.
Deze grote woningen zijn ideaal voor de vrijwilligers en hebben allen een ingerichte keuken,
zitruimte, slaapruimten en sanitair.
Op het domein zelf is er veel plaats en het is volledig afgesloten.
Er is een toegang via de weg maar ook achteraan is er een toegang met parking.
Door zijn ligging is het domein zeer rustig.
Bijna alle woningen zijn zeer ruim en speciaal ingericht voor personen met een beperking.
Sommige woningen hebben een vaatwasser en een microgolf.
In het omringend bos is er een verhard pad voor rolstoelen dat vertrekt achter het domein en
vooraan toekomt.
Op het binnenplein van het domein is er een kleine speeltuin voor de kleinsten.
Er zijn in de directe omgeving geen grote steden wel iets verder.

Hoogeveen: 11 kilometer
Meppel: 18 kilometer
Ruinen: 4 kilometer
Voor de werking is er een grote zaal op het domein die integraal kan gebruikt worden door de
vrijwilligers..
De ruimten in de gemeenschappelijke woning voor de vrijwilligers kunnen ook voor de
werking gebruikt worden.
Het is de bedoeling een lokaal te voorzien als verzorgingsruimte en een lokaal als
snoezelruimte in de woningen van de vrijwilligers.
Er zijn, buiten de woningen voor de vrijwilligers, 12 woningen ter beschikking voor de
families.
De keuken:
De kleine keuken aansluitend aan de zaal is niet geschikt voor Opstap.
Ten gevolge de ervaring die Opstap heeft met de geïmproviseerde keuken in 2010 heeft
Opstap nu gekozen voor een externe extra keuken in de vorm van een grote tent zodat de zaal
ter beschikking blijft voor de werking. Deze tent zou op de parking geplaatst worden en de
trailer zou vlak naast de tent kunnen staan als opslagruimte. In deze tent zou voldoende plaats
zijn om te koken en voor de maaltijden van vrijwilliger en de kinderen ‘s middags. De tent
wordt geplaatste en ingericht door een firma uit de streek en aangevuld door Opstap.
Op deze mannier zouden wij niet te veel materiaal moeten meenemen.
De bereidheid van de bewoners van het domein om mede te werken met onze vereniging werd
als zeer groot ervaren.
De globale mogelijkheden van het domein zijn zeer positief.
De inrichting van de woningen is van hoge kwaliteit.
Daar wij alleen over het ganse domein kunnen beschikken is dit een pluspunt voor de ganse
groep.
De prijzen zijn in orde van grootte goed te noemen.
Zie ook de bijkomende informatie, plattegronden en foto’s op hun website met URL
http://vanhartevakanties.nl/index.php/accommodatiesmain

