
Camping 

Thyencamp 
Hooghalen   

Kleinschalig kamperen in 
hartje Drenthe, op een 
comfortabele en milieu-
vriendelijke manier.

Onze camping ligt centraal in de driehoek 
Assen – Hooghalen – Smilde. Daardoor zijn 
zowel de natuurgebieden als de stad
(Assen, met onder andere het Drents Mu-
seum) goed bereikbaar.
Ook is Camping Thyencamp een goede 
uitvalsbasis voor fietstochten en wan-
delingen. Er zijn goed bewegwijzerde 
wandelroutes en een goed onderhouden 
fietspadennetwerk.

De camping is vanaf het paasweekend 
(april) tot oktober geopend. 

Als u wilt reserveren of als u de nieuws-
brief van Thyencamp wilt ontvangen, 
kan dat op de volgende manieren:
schriftelijk: Camping Thyencamp, 
Laaghalerveen 23, 9414 VH  Hooghalen 
E-mail: info@thyencamp.nl 
telefonisch: 0593-592330 

Ook op onze website www.thyencamp.nl 
kunt u  reserveren, u treft daar nog meer 
informatie over de camping aan.

Op het gezellige terras achter de boer-
derij kunt u genieten van koffie, thee, 
een drankje of een ijsje.  De meeste van 
deze producten hebben een Fair Trade of 
ecologisch keurmerk.

www.duurzaamdrukwerk.nl



U kunt daarvoor terecht bij camping 
Thyencamp, gelegen in het hartje van 
deze mooie provincie.
Achter de karakteristieke boerderij van 
Marjo en Paul Tienkamp vindt u het 
kampeerterrein. Een typisch Drents 
weidelandschap, dat door hen werd 
verrijkt met bosplantsoen en tientallen 
hoogstam fruitbomen. Schapen in de wei 
maken het idyllische plaatje af. 

Camping Thyencamp kent moderne 
voorzieningen die met de nieuwste 
ecologische snufjes het milieu tegemoet 
komen.
De camping heeft vijftien ruime stand-
plaatsen. Daarvan zijn er tien bestemd 
voor campers of caravans en vijf voor 
tenten.
U kunt ook een ingerichte bungalowtent 
bij ons huren.
Er zijn twaalf tappunten voor water en ele-
ktriciteit (6A). De caravans kunnen gebruik 
maken van een aansluiting op het riool. 

U treft moderne rolstoeltoegankelijke 
sanitaire voorzieningen aan in de 
boerderij. Er zijn vier douches en vijf 
toiletten. Alle ruimten zijn voorzien van 
vloerverwarming. 

De recreatiezaal (ook in de boerderij) is 
eveneens een plek van ontspanning en 
rust, waarin aandacht is voor kunst en 
cultuur. In deze (rookvrije) ruimte vindt u 
onder andere televisie en computers met 
internetaansluiting.  

Het milieu
Zonnecollectoren voor warm water voor 
douches en wasmachine
Zonnepanelen voor elektriciteit
Regenwater opvang voor het doorspoe-
len van toiletten en de stortplaats voor 
chemische toiletten
Het afval wordt gescheiden ingezameld
Onze camping is gecertificeerd 
(milieubarometer en Eceat) en de web-
site heeft mkbOK keur.


