An't Waeter

De voormalige boerderij van voor 1900 werd in 1903 door de opa van
Jochem, Jochem Huisman, gekocht,
in 1998 moest Jochem zijn boerderij stoppen i.v.m. de uitbreiding van
het natuurgebied Weerribben.
De keus werd toen gemaakt om te stoppen met de boerderij en samen met
zijn Vrouw, Marrie, in de recreatie te gaan werken.
Eerst werd begonnen met 2 kamers maar langzaam aan werd dit al snel
uitgebreid tot inmiddels 6 kamers en 3 appartementen.
in 2000 is er een nieuwe woning voor gebouwd.
Toen in 2005 Albert en Martine gestopt zijn met hun schapen en geiten
boerderij, zijn ze terug verhuisd naar de Wetering
om daar samen met Jochem en Marrie, An't Waeter met zijn vieren voort
te zetten.
In 2013 hebben Albert en Martine An't Waeter overgenomen en hopen met
veel plezier u te mogen verwelkomen in de Bed and breakfast, op het
terras of op de camping.
Jochem is nog steeds dagelijks te vinden op of rond het terras, om te
helpen, of om even een praatje te maken met de gasten.

We hebben inmiddels door de jaren heen behoorlijk uitgebreid, wat
eerst begon met koffie met appelgebak, tosti's en soep, behoren nu
ook zelf gemaakte pannenkoeken, plate's, complete menu's warme- koude
buffetten, tot de mogelijkheid.
Enkele steekwoorden zijn: WETERING, Scheerwolde, Muggenbeet, Kalenberg, Ossenzijl,
Blokzijl, Giethoorn, Steenwijk, Klein Nederland, Vollenhove, Oldemarkt, Weerribben,
giethoornse meer, beulaker, blauwe hand, eten, pannenkoeken, wieden, camping, hotel,
bed and breakfast, b&b, b & b, Wi-Fi, wifi, internet, hotel kamer, restaurant, terras, pannenkoeken,
mooiste, plek, van, Nederland, mini camping, natuurgebied, vogels, fietsen, kano, uit eten,
weekendje weg, dagje weg, slapen, WaterReijk, de Weerribben, de Wieden, ANVR,
svr, ANWB, WaterReijk, waterreijk, waterrijk, waterreijck, VVV, Giethoorn, Blokzijl,
Steenwijk, kop van Overijssel, noordwesthoek, noord west hoek, Overijssel, weerribben hotel,
weekendje weerribben, svr, camping, weerribben, Overijssel, pension, pannenkoeken restaurant,
noordwest, overnachten, leuke camping in natuurgebied, omgeving Giethoorn, minicamping
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