
Alteveer, 10 oktober 2021 – Terugblik  

 

Precies vandaag is het alweer 3 jaar geleden dat we Bed and Breakfast Alteveer 

Buiten inschreven bij de Kamer van Koophandel. Op de dag van de duurzaamheid 2018. 

 

Het seizoen 2021 sluit zich weer. Time flies! Wat hebben we dit seizoen weer een 

verscheidenheid aan mensen en gelukkig ook weer groepen mogen ontvangen en wat was het 

weer bijzonder om onze locatie voor hun open te stellen. Corona en het weer werkten dit jaar 

weer minder mee dan vorig jaar - we hebben niet 1x buiten kunnen ontbijten of dineren - maar 

dat heeft de vakantiepret niet kunnen drukken.  

 

Bij de start van het seizoen 2021 stonden we met een uitgebreid artikel in Regiomagazine en 

we reageerden op de oproep van burgemeester Klaas Sloots. Alteveer Buiten is natuurlijk één 

van de mooiste plekjes van de gemeente Stadskanaal.  

 

Dit werd ook buiten de provincie opgemerkt. Naast dat veel mensen in onze omgeving al 

hadden gevraagd wanneer we in het televisieprogramma zouden komen, werden we ‘sponaan’ 

benaderd door de researcher van het programma Bed & Breakfast van 

Omroep Max. Of we wilden 'meedoen' met het programma, ze maakten 

speciaal een aflevering over Bed & Breakfasts in Noord Nederland. 

Deze aflevering zou eind november 2021 worden uitgezonden. Bij het 

zien van onze website waren ze gelijk geïnteresseerd, ze vonden de 

website en de foto's mooi, en ook gaven ze aan dat ze onder de indruk waren van ons 

onverstaanbare, maar zeer charmante Groninger dialect (ze hadden de opname op RTV Noord 

gezien). Omdat we het programma niet bij ons vinden passen hebben we bedankt voor 

deelname, maar toch bijzonder dat ze ons hebben gevonden!  

 

Wendy Bruins maakte weer een prachtige serie foto’s van de rododendrons in bloei: 

 

Er zijn zelfs al mensen die de inrit 

indraaien om een foto te maken als 

de rododendons bloeien!  

 

 

 

 

 

 

https://myalbum.com/album/cWZ6dABPoFUZ?fbclid=IwAR2Lhw3-FtekN7cDugLE_YBAXzMk7ZUnI0AUIg3TG9HPzsTf4ETyqDzr3K0


We kregen een nieuwe tafel voor 12 personen, we kochten een eend – voor de boodschappen 

en op 28 augustus 2021 organiseerden we een goed bezochte open dag: 

 

                      
 

 
 

En wat hebben we veel geleerd over het runnen van een Bed and Breakfast en Chef’s Table 

(huiskamerrestaurant)!  

 

Een aantal zaken waren toch niet helemaal logisch, daarom hebben we wel weer een aantal 

veranderingen doorgevoerd die we in het eerste jaar hebben geleerd. Zo stonden we 

ingeschreven met 2 advertenties bij Natuurhuisje.nl. Wat ons steeds meer ging tegenstaan 

waren de systemen die hieraan waren gekoppeld, zoals de provisie die ze automatisch 

doorrekenen en de digitale kalender die we moesten bijhouden. We werden achteraf 

maandelijks uitbetaald. En omdat het totaalbedragen betrof die werden uitbetaald met hun 

boekingsnummers was het voor ons een zoekplaatje was welke gasten (namen) bij welk 

boekingsnummer hoorden. Het was voor ons hierdoor haast onmogelijk om de boekingen te 

herkennen en om de kalender bij te houden. We zijn nu alleen nog aangesloten bij de websites 

www.airbnb.nl en www.bedandbreakfast.nl, waar we hebben een meer uitgebreide advertentie 

hebben. En dat is ons goed bevallen afgelopen seizoen.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.airbnb.nl/
http://www.bedandbreakfast.nl/


Daarnaast hebben we de logistiek van de 'bonnetjes' aangepast. En wat hebben we veel 

bonnetjes…. Bonnetjes voor de boodschappen voor het ontbijt voor de gasten, bonnetjes voor 

het onderhoud van het erf, bonnetjes voor de diners die we hebben mogen serveren, 

drankbonnetjes (van Thijs), bonnetjes voor het tanken met de auto. Zo veel bonnetjes! En het 

ene bonnetje werd betaald met de pin, het andere bonnetje met contant geld. De bonnetjes 

worden sinds dit jaar ingeplakt, waarna ze worden verwerkt in een heus financieel 

administratiesysteem. Zo ver zijn we nu, en daarmee zijn we blij. Het administratiesysteem 

geeft ons overzicht over de bonnetjes en daarmee in de inkomsten en uitgaven. Dit klinkt heel 

logisch maar toch, er komt heel wat bij kijken. 

 

Onze gasten weten ons goed te vinden. Wat we ook merken is dat mensen bij ons komen 

slapen (en eten) omdat er over ons is gesproken, in de familie, bij kennissen. Via mond op 

mond dus, heel bijzonder! Zo hebben we een stel mogen ontvangen waarvan de vrouw op ons 

adres is geboren. Ze kreeg van kennissen een nacht slapen bij ons cadeau. Later in het seizoen 

kwamen ze met de hele familie bij ons eten om de 80 ste verjaardag van hun moeder bij ons te 

vieren. Er waren toch nog een aantal aanwijzingen van toen zij hier woonden, maar het 

perceel is natuurlijk behoorlijk verandert. Verder hadden we voor het eerst internationale 

gasten: een Italiaans gezin kwam bij ons slapen. Ze hadden een bruiloft in Nederland. En er 

kamen een dame met haar man die ons had geboekt omdat we een duurzame Bed & Breakfast 

zijn. Ze gaf als docent les in onder andere duurzaamheid op de universiteit van Maastricht! En 

we kregen gasten via de organisatie srprs.me uit Amsterdam. Deze organisatie regelt een reis 

voor mensen tegen een bepaald bedrag, waarbij de mensen die gaan reizen pas op de dag van 

vertrek hun bestemming krijgen te horen. 

 

Verder hebben we voor een heel aantal groepen pizza eten mogen verzorgen, of uitgebreide 

diners met 3-gangen. En hapjes voor gasten. Erg leuk om te doen, lekker eten en een 

ontspannen avond verzorgen voor mensen en tot nu toe was iedereen tevreden.  
            

           
 

       
 

De diners voor groepen gaan in de winterperiode gewoon door, voor de Bed & Breakfast 

kijken uit naar het nieuwe seizoen. Graag tot ziens! Henk en Reina Boels 


