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BESTE CAMPINGGAST!

Wij heten u van harte welkom op  
Natuurcamping De Hoogte in Eesveen.  
Wat leuk dat u voor onze camping heeft 
gekozen! We hopen dat u hier een heer-
lijke vakantie of weekendje weg zult 
beleven. Geniet vooral  van de prachtige 
omgeving en kom hier helemaal tot rust. 
Onze wens is dat uw verblijf bij ons een 
goede herinnering bij u achterlaat. 

Om u goed te informeren over onze 
camping, hebben wij deze folder voor u 
klaar liggen. Naast algemene regels en 
wetenswaardigheden, vindt u hierin ook 
informatie over onze faciliteiten, belang-
rijke telefoonnummers en een aantal tips 
voor leuke uitstapjes in de omgeving. 

Natuurcamping De Hoogte is een heer-
lijke natuurrijke familiecamping. U vindt 
bij ons een mix aan gasten; veel jonge 
gezinnen, maar ook senioren. We zijn er 
trots op dat we jaarlijks door de ANWB 
als Charmecamping worden uitgeroepen. 
Wij gaan zorgvuldig om met de natuur en 
het unieke karakter van de camping, zodat 
de natuurrijke uitstraling volledig tot z’n 
recht komt. Wij hopen dat u zich ook  
verantwoordelijk voelt voor het behoud 
van de natuur en de rust, want zonder  
uw medewerking is dit niet mogelijk. 

Mocht u na het lezen van deze folder nog 
vragen hebben, kom dan gerust even 

langs bij de receptie. Ook voor uw sug-
gesties, opmerkingen of een klacht kunt 
u bij ons terecht. Wacht niet tot uw ver-
trek, we streven ernaar om uw verblijf bij 
ons zo aangenaam mogelijk te maken. 

Wij wensen u een heel fijne tijd op  
Natuurcamping De Hoogte.

Met vriendelijke kampeergroet, 

Martijn & Rosalie

Foto: Eelco de Vries

Foto cover: Jan van Arkel



RECEPTIE
In het hoogseizoen is de receptie  
geopend van 10.30 - 12.00 uur en van 
14.30 - 16.00 uur. Buiten deze tijden zijn 
we altijd bereikbaar via de oproeptelefoon 
(intercom naast de deur van de receptie) 
voor het aanmelden van bezoek, een 
gasfles of een storing. In het voor- en 
naseizoen is de receptie geopend naar 
behoefte. Uw krant haalt u bij de receptie, 
in het krantenrek onder het afdak. 

DE HULPBRON
Dat is onze kleine kampwinkel, met een 
assortiment houdbare producten, ijsjes 
en snoep. In het hoogseizoen kunt u hier 
verse broodjes bestellen voor de volgende 
ochtend. De winkel is in het hoogseizoen 
geopend van 10.30 - 11.00 uur en van  
14.30 - 15.00 uur. In voor- en naseizoen 
naar behoefte. U kunt gebruik maken van 
de vriezer naast de kampwinkel, om uw 
koelelementen in te vriezen en om te ruilen. 
Neem wel uw eigen koelelementen mee.

HET ARSIS
Onze recreatieruimte, met daarin een 
ruimte voor volwassenen en een aparte 

ruimte voor de jeugd. In het volwassenen 
gedeelte staan een tv en een houtkachel; 
er is altijd voldoende hout aanwezig.  
Op een regenachtige dag kunt u zich daar 
lekker warmen aan een heerlijk knappe-
rend houtvuurtje en gezellig een praatje 
maken met andere aanwezigen. 
In het jeugdgedeelte staat ook een tv, 
waarvoor de jongelui lekker onderuit op 
de bank kunnen genieten van een leuke 
film of serie. 
Daarnaast zijn er allerlei spelmogelijkheden 
te vinden in Arsis, zoals: tafeltennis, tafel-
voetbal en een aantal bordspellen. Ouders 
zijn en blijven te allen tijde verantwoordelijk 
voor hun eigen kinderen en eventuele 
logés op het campingterrein en óók  
wanneer zij in Arsis verblijven. 
Het Arsis is regelmatig startpunt voor  
activiteiten, die vaak door campinggasten 
zelf worden georganiseerd. Op de krijt-
borden die aan Arsis hangen, wordt tijdig 
aangegeven als er iets wordt georganiseerd! 
Mocht u zelf iets leuks willen organiseren, 
kom dan naar ons toe en  samen kijken we 
hoe we dit kunnen realiseren. Door gasten, 
voor gasten.

SANITAIR GEBOUW
Centraal op het terrein staat een keurig badhuis, waarin wascabines, (familie)douches,  
babybadjes, kinderbadjes en aparte wastafels aanwezig zijn. Tevens vindt u hier een  
wasmachine, droger, centrifuge en een ‘langzaamaan-wasser’. Bij elk kampeerveld zijn  
toiletten aanwezig. Op diverse plekken zijn stortplaatsen voor uw chemisch toilet te vinden.

ZWEMVEN
In het ven is een ondiep gedeelte voor 
de kleintjes en een diep gedeelte voor de 
geoefende zwemmer. Op het ‘dieptebord’ 
bij het ven staan de waterdiepten aange-
geven. Er is geen toezicht. In verband met 
de veiligheid is het daarom goed om op 
elkaar te letten. Kleine kinderen mogen 
niet zonder begeleiding  bij het ven.  
Bij het ven is een toilet en een (koude)  
buitendouche. Het zwemwater wordt 
regelmatig door Waterschap Drents 

Ga op avontuur!
Naast het ven ligt onze kanovijver, een rondje van 300 meter. Er zijn twee kano’s aanwezig 
waar u gebruik van kunt maken. Ga op avontuur!

Voorzieningen Overijsselse Delta gecontroleerd en is als 
uitstekend beoordeeld door de Provincie 
Overijssel. In geval van nood, waarschuw 
ons dan direct!

In het belang van de veiligheid kan uw 
bezoek helaas geen gebruik maken van 
het zwemven. Omdat er geen permanent 
toezicht is, is de camping niet verzekerd 
voor ongevallen bij niet-campinggasten. 
Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. 



Goed om te weten
WANNEER IS HET STIL?
Vanaf 23.00 uur houden wij van stilte 
en rust op het terrein. Vanaf 22.00 uur 
mogen er geen auto’s meer rijden op ons 
terrein. Komt u later, dan kunt u de auto 
op de buitenparkeerplaats parkeren en te 
voet verder gaan.
Andere kampregels zijn:
• Het verblijf op het terrein is voor eigen 

risico
• •Stapvoets rijden (5 km/uur) met de 

auto/ motor op de camping
• Honden worden niet toegelaten, ook 

niet van uw bezoek
• Bij bordjes ‘Eigen weg’ heeft u geen 

doorgang
• Partytenten vinden wij niet passen  

op ons terrein
• Bbq’en is toegestaan, mits er geen 

weercodes zijn afgegeven. De BBQ 
moet vrij van de grond staan. Vraag  
aan ons eventueel een stoeptegel,  
om schroeiplekken in het gras te  
voorkomen

• Open vuur is verboden i.v.m. brandge-
vaar. Ook na het bbq’en geen vuurtje 
stoken in de BBQ bak

• Elektrische kachels zijn niet toegestaan 
i.v.m. de beperkte hoeveelheid  
beschikbare stroom

• Geen bal- of werpspelen bij of tussen 
de tenten en caravans; hiervoor kunt  
u terecht op het sportveld

• Radio, tv en muziekinstrumenten  
mogen alleen voor u zelf hoorbaar zijn. 

• Wasmachine, droger en centrifuge  
mag u gebruiken tot 22.00 uur

• Spoel geen vochtige doekjes door  

het toilet, maar gooi deze in de daar-
voor bedoelde afvalbakjes. Dit geldt 
ook voor het chemisch toilet in uw 
caravan, ook deze doekjes apart weg-
gooien en niet in uw toilet!

• Het is verboden te vliegen met een 
drone boven het kampeerterrein i.v.m. 
de privacywet. Tenzij u toestemming 
heeft van Martijn. 

• De campingeigenaar aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor de ge-
volgen van persoonlijk letsel of materiële 
schade, ontstaan tijdens het verblijf op 
de camping. 

• Bij het niet naleven van de boven-
genoemde regels of bij anderszins 
storend gedrag, zodanig dat de goede 
sfeer op de camping in het geding is, 
heeft de campingeigenaar het recht u 
de verdere toegang tot het terrein te 
ontzeggen.

KRIJGT U BEZOEKERS?
Wij willen graag weten wie er op ons ter-
rein rondloopt, dus bezoekers moeten 
zich bij aankomst altijd melden bij de 
receptie (dit kan ook buiten openingstijden, 
via de oproeptelefoon). Zij kunnen de 
auto parkeren op de buitenparkeerplaats. 
Kosten bezoek: 1 euro p.p.p.d. Het bezoek 
dient voor 23:00 uur weer vertrokken te 
zijn en men dient zich aan de camping-
regels te houden.. In het belang van de 
veiligheid kunnen bezoekers helaas geen 
gebruik maken van het zwemven.  
Omdat er geen permanent toezicht is, is  
de camping niet verzekerd voor ongevallen 
bij niet-campinggasten.   



AFVALSTRAAT
U kunt het afval gescheiden deponeren in 
de diverse containers bij de uitgang van 
het terrein. Grofvuil/afval: niet in of bij de 
container, maar meenemen naar huis óf 
zelf naar ROVA brengen. Dat betreft ook 
kapotte tuin-/campingstoelen, matrassen, 
verfblikken etc. 
Absoluut niet de bbq van de vorige 
avond in de container legen, wegens 
brandgevaar! 
 
In het hoogseizoen worden er vaak meer 
activiteiten georganiseerd dan in het laag-
seizoen. Deze activiteiten zijn leuk voor 
jong en oud. In het hoogseizoen wordt 
elke zondagochtend een clinic boogschie-
ten gehouden. De heren van “het Broe-
derschap van de Boog” leren je waar je op 
moet letten en hoe je moet schieten.

Meestal op de eerste donderdag van  
Augustus (tenzij de vakanties later/ eerder 
zijn) organiseren we de Hoogtepunten. 
Het is de dag die al door Oom Hein  
(opa van Martijn) georganiseerd werd,  
omdat hij op 2 augustus jarig was. Het is 

een gezellige middag rondom het zwem-
ven in het bos ter ere van zijn verjaardag. 
Er zijn allerlei oudhollandse spelletjes  
voor kids van 0 tot 99. Spijkerbroek hangen, 
geschminkt worden, bootje varen, knuffel-
naam raden en oliebollen met ranja zijn 
een greep uit de zeer diverse activiteiten 
tijdens deze dag. Ieder kind wint. 

Er worden met enige regelmaat activiteiten 
georganiseerd op het Sportveld en bij en 
in Arsis. Bijvoorbeeld knutselmiddagen 
voor de kleintjes, buitenspellen en bord-
spelletjes, fietsspeurtochten voor het hele 
gezin, voetbal- en volleybaltoernooitjes en 
excursies. Tijdens Pasen schilderen we  
samen met de Paashaas eieren en met 
Pinksteren wordt er door campinggasten 
altijd een volleybaltoernooi georganiseerd. 
Vaak in combinatie met een voetbaltoernooi 
voor de kinderen. 
 
Het stokbrood bakken is een jaarlijks te-
rugkomend activiteit. Ieder kind krijgt een 
bolletje deeg en draait deze om de punt 
van een stok uit het bos (zelf opzoeken).  

Activiteiten

WANDELEN EN FIETSEN
Heerlijk wandelen over Landgoed Heerlijkheid De Eese; er zijn vele prachtige wandelroutes 
in de omgeving van de Woldberg. De camping ligt aan het fietsknooppunt 92; vanuit hier 
kunt u de meest prachtige fietstochten maken. U kunt fietsen van het éne Nationaal Park 
naar het andere Nationaal Park. Op 10 km ligt het Nationaal Park Weerribben-Wieden.  
Op 15 km ligt Nationaal Park Dwingelderveld en op 16 km ligt Nationaal Park Drents-Friese 
Wold. Een van de gaafste ATB-routes van Nederland ligt tussen Havelte en Eesveen.  
Deze is voor echte snelheidsduivels een flinke uitdaging. Via de app Route.nl (gratis te 
downloaden) kunt u prachtige wandel- en fietsroutes vinden. Wanneer u toch liever de 
route op papier wilt, drukken we die graag voor u af.  

Wat is er te doen in de omgeving

Op De Hoogte worden de meeste activiteiten georganiseerd door de campinggasten  
zelf, vaak zijn dit vaste gasten die hier al jaren komen, maar iedereen is welkom om  
iets te organiseren. We zijn altijd erg blij met nieuwe ideeën. Wij faciliteren graag!  

Het stokbrood bakken is een jaarlijks 
terugkomende activiteit. Ieder kind krijgt 
een bolletje deeg en draait deze om de 
punt van een stok uit het bos (zelf op-
zoeken). Je houdt deze boven een door 
ons gemaakt kampvuur en maakt je eigen 
broodje. Tip: een knakworstje of jammetje 
is er erg lekker bij. 

Ieder jaar hopen we een groot kampvuur 
te houden. Omdat het kampvuur zo groot 
is, is het van belang dat de windrichting 
juist is en het niet te hard waait, maar ook 
weer niet te zwak. Soms nemen we de 
beslissing een kwartier van tevoren, dit is 
helaas erg lastig te plannen
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LEUKE TIPS VOOR EEN DAGJE UIT
•  Huur een bootje in het unieke Giethoorn, 

het Venetië van het Noorden en maak 
een prachtige tocht door het waterdorp 
met haar bruggetjes en slootjes

•  Ronddwalen in het Drents museumdorp 
Orvelte

•  Ga met de kinderen naar het Attractie-
park Duinen Zathe in Appelscha, het 
nieuwe Wildlands Adventure Zoo in  
Emmen of naar Attractiepark Slagharen

•  Geniet van de kleurrijke Orchideeënhoeve 
in Luttelgeest

•  Breng een bezoekje aan één van de 
streekmarkten; aanrader is de biologische 
markt in Frederiksoord, die elke zaterdag 
plaats vindt

•  Het prachtige uitzicht over het Nationale 
Park Weerribben- Wieden vanuit de  
Watertoren in St. Jansklooster  
(boeken via Natuurmonumenten) 

•  Lekker spelen in de speeltuin bij het 
Theehuis ’t Hunebed nabij de Havelter 
hunebedden, 

•  Kijk uw ogen uit bij een bloemencorso  
of gondelvaart; aanrader bloemencorso 
St. Jansklooster en Gondelvaart in  
Belt-schutsloot

•  Bezoek het gevangenismuseum in  
Veenhuizen, de Bierbrouwerij Maallust  
of de Tuinen van Weldadigheid

•  Wandel door de mooie oude stadjes 
Steenwijk, Blokzijl of Vollenhove

•  Het museum De Koloniehof in  
Frederiksoord

•  Bezoek in het eerste weekend van  
augustus het Dicky Woodstock popfestival 
in Steenwijkerwold, een echt lokaal  
festival met een internationale line-up

•  Neem een duik in subtropisch zwembad 
De Waterwijck in Steenwijk, in openlucht-
zwembad Tolhekke bij Paasloo of de 

Kerkvlekken in Havelte
•  Ontdek per fiets de prachtige Lindevallei 

en de uitgestrekte heidevelden in de  
omgeving

•  En het vlinderparadijs Papilliorama in  
Havelte met daarbij de Holtinger  
schaapskooi

•  Aanschouw een Shakespearevoorstelling 
in Diever

•  Waag een gokje bij de paardenraces in 
Wolvega bij Victoria Park

•  Bezoek het Museum voor Valse Kunst in 
Vledder

•  Of een mooie rondleiding over het  
Wijngoed Havelte

•  Het Kermis- en Circusmuseum in Steenwijk 
• Het Drukkerijmuseum in Meppel
• Nationaal Vlechtmuseum in Noordwolde
•  Punter of kano door het idyllische  

Dwarsgracht (misschien wel mooier  
dan Giethoorn in ieder geval rustiger)

•  Swing mee op één van de muziekfestivals 
in de regio; Midweekfeesten in Steenwijk of 
Donderdag Meppeldag of de Blauwvinger-
dagen in Zwolle 

•  Ga gezellig winkelen in Steenwijk, Meppel, 
Zwolle, of shoppen in Heerenveen,  
Groningen en Leeuwarden

•  Kano door Weerribben-Wieden, Kalenberg 
en Muggenbeet, 

•  Wandel door de Tuinen van Mien Ruys 
in Dedemsvaart, of in de Maartjestuin in 
Eesveen

• Beklim de Steenwijker St. Clemenstoren 
•  Of ga naar het avontuurlijk Klimbos in 

Paasloo, of naar één van de spannende 
Escape Rooms in de buurt: De Slager van 
Oldemarkt of Prison Break in Paasloo

Genoeg activiteiten te doen in de omgeving 
tijdens een heerlijk verblijf op Natuurcamping 
De Hoogte.

Tarieven per (natuur)kampeerplaats

Prijs v.a. 1 persoon

Tent/ caravan1 € 16,50

Trekkersplaatsje € 10,00

Trekkershut, per nacht (max. 4 personen) € 40,00

Tarieven zijn exclusief toeristenbelasting à € 1,00 per persoon per nacht. Reserveringskosten € 5,00

Elk persoon meer, per nacht €  2,50

Kinderen tot 1 jaar gratis

Elektra per nacht* €  2,50

Onbewoonde tent/caravan per nacht  
(na overleg en in hoogseizoen vol tarief)

€  3,50

Onbewoonde tent/caravan + elektra per nacht  
(na overleg en in hoogseizoen vol tarief)

€  6,00

Bijzettentje tot 5m2 voor eigen gezin gratis

Tweede bijzettentje tot 5m2 (na overleg) €  3,00

Auto bij tent/caravan2 (op eigen plek) €  2,00

Auto op parkeerplaats Gratis

Gebruik warme douche (± 7 min.) €  0,50

Bezoekers p.p.p.d. tot max. 23:00 uur €  1,00

Vakantie WiFi (hooguit 4Mb per gebruiker) gratis

* Elektra: 6 Amp. (max 1300 W) Paspoortvelden: Elektra 4 Amp. (max 900W)

HEMELVAART:  
v.a. woensdag 12:00 uur tot zondagavond       Tarief: 4 overnachtingen

PINKSTEREN:   
v.a. vrijdag 12:00 uur tot maandagavond Tarief: 3 overnachtingen

Het is mogelijk om in de tussenliggende periode uw tent/ caravan te laten staan tegen het geldend tarief.  
Voor HePi kunt u niet reserveren voor een verblijf korter dan 4 (He) en 3 (Pi) overnachtingen.

Kortingen (alleen geldig buiten het hoogseizoen)

Min. 3 nachten 10% 
1Grote veld en Sportveld zijn in het hoogseizoen caravanvrij.

2Autovrij: Het Sportveld, het Grote veld en de Paspoortvelden zijn  
autovrij. De auto mag alleen het veld op bij aankomst en vertrek.

1 week 15%

2 weken 20%

3 weken 25%

Tarieven
Tarieven gelden van aankomst na 14.00 uur tot 11.00 uur op de dag van vertrek.  
Vroegere aankomst of later vertrek kan in overleg. Afwijkende aankomst- en  
vertrektijden worden per dag berekend. U kunt bij ons pinnen. 



 

Natuurkamperen  
op De Hoogte

Eind jaren zestig kon ook het kamperen 
niet ontsnappen aan de antiautoritaire 
tijdgeest. De meerderheid van de kam-
peerders had geen behoefte meer aan 
een opvoedende kampeercursus en in 
1974 is het kampeerpaspoort afgeschaft. 
Tegenwoordig valt dit onder Stichting 
Natuurkampeerterreinen van de Groene 
Koepel. Deze stichting heeft richtlijnen 
die ervoor zorgen dat de terreinen zich 
bevinden in de mooiste landschappen, 
ver van alle drukte. En dat u er altijd zeker 
van kunt zijn dat iedere kampeerder een 
ruime plek krijgt. Juist die extra ruimte 

geeft rust en privacy. Zelfs in de piekperi-
oden tijdens de vakanties, wordt er alles 
aan gedaan om gasten zoveel mogelijk 
ruimte te bieden. Natuurkampeerders 
zijn over het algemeen rustzoekers. Daar-
om zult u bij ons geen last hebben van 
rumoerige speeltuinen, kantines, radio’s 
of auto’s op de velden. Soms ziet u letter-
lijk door de bomen het Natuurkampeer-
terrein niet meer!

Sinds 2016 zijn de Paspoortvelden op  
De Hoogte (als het ware weer opnieuw) 
aangesloten bij Stichting Natuurkamperen/

Kampeerpaspoortterreinen. Voor 
het kamperen op deze velden heeft 
u een kampeerkaart nodig. Tegen-
woordig hoeft u geen kampeercur-
sus meer te volgen, maar kunt u de 
kampeerkaart gewoon aanschaffen 
bij ons in de receptie of via de web-
site van Natuurkampeerterreinen. 
Als houder van een kampeerkaart 
mag u op campings staan waar de 
reguliere kampeerders niet mogen 
kamperen. Deze kaart kost € 15,95 
per jaar en garandeert u van na-
tuurrijke campings in Nederland, 
België en Frankrijk. 

Als natuurkampeerder kunt u ge-
bruik maken van alle faciliteiten 
op ons reguliere kampeerterrein, 
zoals het zwemven, WiFi (op het 
reguliere kampeerterrein), winkeltje, 
recreatieruimte, etc.  Voor prijzen 
zie tarieven. 

TREKKERSHUTTEN

Wij hebben twee trekkershutten  
op onze camping. 
Onze trekkershutten hebben altijd: 

• Slaapgelegenheid voor vier personen  
(2 stapelbedden, 4 matrassen en  
4 kussens)

• Eettafel en stoelen binnen
• Picknicktafel
• Wandcontactdoos
• Lichtpunt binnen en buiten
• Gordijnen, een hor aan het venster
• Kledinghaken
• Afvalbak
• Schoonmaakmaterialen  

(stoffer, blik, bezem, emmer met doekje)
• Kooktoestel met fluitketel  

let op: geen pannen, kopjes en borden! 
• Afwasteiltje + afwasborstel

Natuurcamping De Hoogte was ooit een ‘kampeerpaspoortterrein’ waar je examen moest 
doen om te mogen kamperen. Ook op De Hoogte gold de regel; Kamperen moet je leren. 
De ANWB start in 1942 met het organiseren van kampeercursussen onder leiding van  
ANWB-mentoren. Deze mentoren waren vrijwilligers die de ANWB hielpen bij werkzaamheden. 
Vaak waren dit hoogopgeleide mensen die op De Hoogte in twee weekeinden beoordeelden 
of mensen ‘echte’ kampeerders waren. Pas als je een ANWB-oefenkamp succesvol had 
afgerond, verdiende je een zogenaamd kampeerpaspoort. Het kamperen gebeurde op 
aangewezen kampeerterreinen, zo ook op de Paspoortvelden van Camping De Hoogte, 
vandaar deze veldnamen.



Hoe het begon...
In 1935 is Tante Hennie (oma van Martijn) naar Nederlands-Indië vertrokken en in 1938  
is Oom Hein (opa van Martijn) naar Nederlands-Indië vertrokken. Ze kenden elkaar toen 
nog niet. Oom Hein had de opleiding aan de Tuinbouwschool in Frederiksoord afgerond.  
Hij werd uitgezonden door een Nederlands bedrijf als planter op een rubberplantage.  
Opa en oma hebben elkaar uiteindelijk ook niet ontmoet in Indië, maar wel beiden in een 
Jappenkamp gezeten. Opa is tijdens de oorlog als gevangene, onderin het ruim van een 
schip, overgebracht naar Japan en daar als dwangarbeider te werk gesteld. Na de bevrijding 
zijn ze beiden naar Nederland teruggekeerd.

In 1978 namen Hein Kamp en Hanneke 
Postma-Kamp, broer en zus, het bedrijf 
over. Hanneke nam enkele huisjes over 
en Hein het kampeergedeelte, de staca-
ravans en ook een aantal huisjes. In 1992 
liet Hein een nieuw groot washok neer-
zetten, van alle gemakken voorzien. Dit 
washok voldoet nu nog steeds goed aan 
de tegenwoordige tijd. In die tijd is ook 
de riolering en elektra verzwaring naar de 
paspoortvelden aangelegd. Dit was een 
flinke klus op een terrein van 36 hectare. 
Gelukkig kreeg hij heel wat hulp van een 
aantal vaste campinggasten. 

In 1993 kwam Carla van der Linde bij 
Hein wonen, zij was een lerares uit Em-
meloord. Vanaf 1994 runden zij samen 
het kampeerbedrijf tot 2003, toen Carla 
plots kwam te overlijden. Een van hun 
gezamenlijke projecten was het bouwen 
van een nieuwe recreatieruimte. In 2000 
werd de oude recreatieruimte omgeruild 
voor een grotere en betere recreatieruim-
te, genaamd ARSIS. De naam is een sa-
menvoeging van het Latijnse “Ars Longa, 

Vita Brevis” en betekent: De kunst is lang, 
het leven kort. Hein en Hanneke zijn de 
oom en moeder van Martijn, het is een 
echt familiebedrijf!  

Want in 2015 namen wij, Martijn Postma 
en Rosalie Martens, dit kampeerbedrijf 
over. We pasten de naam aan naar Na-
tuurcamping De Hoogte, bouwden een 
receptie en een nieuwe website. En sinds 
2016 zijn de Paspoortvelden aangesloten 
bij Stichting Natuurkamperen.
 

In 1948 zijn Opa en oma getrouwd en op 
de ‘Heuvel’ gaan wonen. Om inkomsten 
te verkrijgen zijn ze o.a. met kamperen 
begonnen in 1948. Het bijzondere hiervan 
is dat ze bewust voor een kampeerterrein 
hebben gekozen en niet, zoals de meeste 
kampeerterreinen destijds, bij toeval zijn 
ontstaan. Oom Hein (zoals de meeste  
gasten opa altijd noemden) ondernam 
van alles om het terrein om te toveren 
naar een fijne kampeerplek. Daarbij 
kreeg hij veel hulp van vaste campinggas-
ten. Af en toe ging er hier en daar wel wat 
mis met opbouwen en was het eindresul-

taat niet helemaal geslaagd en dan was 
zijn standaard uitspraak: “het is niet he-
lemaal gelukt, maar we hebben wel een 
leuke dag gehad”. Met een big smile   
op z’n gezicht. Ook Tante Hennie (oma) 
legde haar hart en ziel in het bedrijf met 
het schoonmaken van de huisjes die zij 
verhuurde in die tijd en een gezellig praatje 
met de campinggasten. En als oom Hein 
thuis kwam, stond het eten alweer op 
tafel. Na acht uur zat opa uit te rusten  
en zwaaide oma de scepter.  
En oh wee, pas dan maar.  

Stukje geschiedenis van De Hoogte



Belangrijke adressen en
telefoonnummers
Natuurcamping De Hoogte
Van Karnbeeklaan 2d, 8347 WB Eesveen
0654621432

In geval van nood – Im Notfall
Bij calamiteiten is het verzamelpunt 
ARSIS. Is dit niet mogelijk, dan bij het 
VEN.

ALARMNUMMER
Politie -Brandweer- Ambulance:  112
Denk altijd aan uw (eigen) veiligheid! 

EHBO, AED  EN HUISARTS
Bij de receptie is een EHBO-trommel  
aanwezig. In de volwassenenruimte 
hangt links van het aanrecht een AED.  
U kunt hiervan gebruik maken indien dit 
noodzakelijk is. Zowel Martijn en Rosalie 
zijn in het bezit van het BHV-certificaat. 
Waarschuw ons direct, zodat wij kunnen 
helpen en de hulpverleners naar de 
noodsituatie kunnen begeleiden.

Tel. 0521-512331  
(afspraak tussen 08.00 en 10.00 uur)
Gezondheidscentrum “de Allee”
Kallenkoterallee 2, 8331 AE Steenwijk.

In Steenwijk bij het centrum (P) links  
aanhouden (Meppelerweg in). Na de 
rotonde 1e weg links af. Gebouw rechts 
van de weg. Avonddienst vanaf 17.00 
uur en weekenddienst: Dokterspost in 
ziekenhuis Meppel; alleen na telefonische 
afspraak. Tel. 0900-1120112

TANDARTS
Bij spoed kunt u terecht bij de  
spoedtandarts: Tel. 0521-513499

BRANDPREVENTIE
Bij ieder toiletgebouw en aan de receptie 
hangen poederblussers. Indien nodig: 
riemen losmaken, blusser uitnemen  
en ‘stootsgewijs’ blussen. Eventueel  
meerdere blussers gebruiken.  
Wees altijd voorzichtig met vuur en  
gasflessen! Schakel indien nodig hulp in. 
En waarschuw ons direct!.




