
Alteveer, 10 oktober 2020 - Terugblik op een bewogen en dynamisch toeristisch seizoen  

 

Exact een jaar geleden - op de dag van de duurzaamheid, 10 oktober 2019 - startten we met 

Bed & Breakfast Alteveer Buiten. We kijken terug op een intensieve en boeiende periode en 

we delen graag een aantal gebeurtenissen. 

 

Op 4 april 2020 wilden we onze locatie open stellen voor publiek. We hadden alles 

voorbereid om op die dag geïnteresseerden en mensen die ons met de bouw hebben geholpen 

te ontvangen, en we waren klaar voor gasten voor de B&B. Maar..... COVID -19 dacht daar 

heel anders over! De open dag hebben we tot nader orde volledig moeten annuleren. Net als 

meedoen met het evenement Westerwolde rijgt - 10 dagen tuinen en kunst. Ook dit evenement 

werd geannuleerd vanwege COVID-19.  

 

In het voorjaar stonden we met artikelen in het Dagblad van het Noorden, in de 

regiomagazine, ja, zelfs in de De Telegraaf! en we stonden in de 7x duurzame bed and 

breakfast-lijst van de ASN Bank Voor de Wereld van Morgen en op 16 mei 2020 kwam Derk 

Bosscher met RTV Noord - Expeditie Grunnen van RTV Noord kwam langs. Een erg leuk 

filmpje werd er gemaakt van onze B&B. 'CORONAPROOF' kamers met eigen ingang aan 

buitenzijde. 

    
 

Medio april 2020 ontvingen we dan onze eerste echte gasten. Door de lockdown echter, 

kwamen de volgende gasten pas in mei 2020. Het ontvangen van gasten was in het begin best 

spannend. Zouden ze tevreden zijn, met de kamers, de bedden, het ontbijt, met ons? 

We ontvingen gasten uit heel Nederland: Zoetermeer, Den Haag, Rotterdam, Texel, 

Amsterdam, Annen, Utrecht, Den Helder, Friesland, Apeldoorn, Soesterberg, Enschede, 

Eindhoven, Olst, overal kwamen ze vandaan. Corona zorgde er voor dat mensen hun vakantie 

in het buitenland - Amerika, Canada, Frankrijk, Engeland, Ierland etc. -  moesten annuleren, 

waarna ze in..... Westerwolde terecht kwamen! We kregen mensen op de fiets uit Amsterdam, 

ze fietsten langs de randen van Nederland. Mensen die het Noaberpad liepen, waarvan 100km 

in Westerwolde. Mensen die nog nooit in Westerwolde waren geweest, en ook mensen die 

vaak in Westerwolde waren geweest. Onderwijzers, ICT-ers, marketeers, een accountant, 

mantelzorgers, vrijwilligers, een vergunningverlener milieu, een journalist van de Telegraaf, 

mensen die met pensioen waren, een warme bakker met zijn vrouw, een opzichter bij een 

woningbouwvereniging, 2 pastors, een advocaat, een jurist, een ambulant medewerker, 

iemand die werkte als marechaussee op Schiphol, verzorgenden, administratief medewerkers. 

Heel divers publiek, heel bijzonder om al deze mensen te gast te hebben in onze gastenkamers 

op ons erf! Ze ontbeten bij ons aan tafel, maar ook aten de meeste mensen 1 of meer avonden 

een warme maaltijd met ons mee, die we serveerden als Chef's Table. We kregen mensen die 

hun huwelijksnacht bij ons doorbrachten, iemand in een rolstoel en mensen die hun 

verjaardag bij ons vierden. Een stel die hun eerste kindje verwachtten nodigden beide ouders 

uit en bleven bij ons eten en slapen. En we hebben toch ook een heel aantal mensen moeten 

teleurstellen, simpelweg omdat we helemaal vol zaten! 



 

De gasten waardeerden vooral de rust ('zen'), de duisternis, de grote kamers, de heerlijke 

bedden, het complete ontbijt (met veel lokale producten), de prachtige rustige en natuurlijke 

omgeving, de kerkuilen in de nok van de schuur, de gastvrijheid, en .... ons en onze verhalen. 

De meeste kwamen om te wandelen en fietsen, en alle bezochten ze in ieder geval de Gasterij 

Natuurlijk Smeerling,  Vesting Bourtange en een aantal ook het Museum Klooster Ter Apel, 

het Oldambt (de Kiekkaaste, Pieterburen, Termunterzijl), Rineke Dijkinga, Bio-boerderij 

'Landleven' en Fontana Resort Bad Nieuweschans Deutschland. En ze aten buiten de deur, 

o.a. bij Rest  Backhuys en  brasserie  pand 147 in Winschoten, Cafe - Restaurant 's Lands 

Huys Bourtange, Boshuis Ter Apel en Restaurant De Piekenier in Oudeschans. We kregen 

prachtige reacties in het gastenboek, fijne, ontroerende, bijzondere gesprekken (lief en leed), 2 

bossen bloemen, een kaartje en voortreffelijke beoordelingen op www.bedandbreakfast.nl, 

daar blozen we nog van! Ook op onze website www.alteveer-buiten.nl kregen we veel 

positieve reacties. 

 

   
 

 
 

Het verzorgen van gasten en het serveren van maaltijden en pizza's met de Chef's table gaat 

ons steeds beter af en we beleven er veel plezier aan. De komende periode is de B&B niet 

beschikbaar, we gaan in winterslaap tot het nieuwe seizoen weer begint op 4 april 2021 

(Pasen).  De Chef's table is wel open, reserveren is - ook voor gasten van buitenaf - mogelijk 

voor groepen van maximaal 12 personen. 

We danken jullie voor de leuke, betrokken reacties en we hopen dat we begin volgend jaar 

2021 alsnog de open dag kunnen organiseren. En we hopen uiteraard weer een 
verscheidenheid aan gasten te mogen verwelkomen! 

Tot zo ver deze terugblik! Met vriendelijke groet, 

Henk & Reina Boels Bed & Breakfast / Chef's table Alteveer Buiten 

 


