
´T PRAETHUYS | OOSTHALEN 5 | 9414 TG HOOGHALEN | 0593 - 592097 | WWW.HETPRAETHUYS.COM

UW SFEERVOLLE PLEK VOOR UW FAMIEDAG, KRAAMFEEST, VERJAARDAG EN MEER





‘T PRAETHUYS:  
LOCATIEVERHUUR 

OP BASIS VAN 
ZELFCATERING

Steeds vaker willen mensen voor hun familiedag, 

verjaardag, trouwfeest, vereniging alleen de locatie 

huren en zelf het eten en drinken verzorgen, 

waardoor de kosten kunnen worden beperkt. Het 

Praethuys werkt op basis van zelfcatering. U betaalt 

dus alleen maar de huur van onze locatie.

Het onder architectuur gebouwde Praethuys is 

modern, maar toch knus. 

De royale ramen en subtiele lichtinval zorgen voor 

een bijzondere aangename sfeer in de ruimte.

In het najaar en de wintermaanden kunt u op eigen 

gelegenheid gebruik maken van de karakteristieke 

houtkachel in de kamer, terwijl u in het voorjaar en 

de zomer de glazen deuren kunt open zetten voor 

een lekker briesje. 



CAPACITEIT
EN INRICHTING

Wat bieden wij?

•  Een prachtige locatie geschikt voor een familiedag- 

of weekend, verjaardag, bijeenkomst, enzovoorts. 

•  Ruime zaal (80 m2) met vloerverwarming, geschikt 

voor groepen tot maximaal 60 personen.

•  Landelijk gelegen op de Drentse Hooglanden (60 

meter van bos en heide)

•  Kleinschalige ambiance voor familiedag, 

kraamfeest, trouwerij, verjaardag, reünie, 

personeelsuitje, vergadering, .. jaar getrouwd enz

•  Voor kinderen is er een speeltuin en zijn er skelters

•  Kampeer en verblijfsmogelijkheden op 

aangrenzende camping Tikvah

•  Geen bediening of dure drankjes, dus goedkoop! 

•  Eigen keuken voor het bereiden of opwarmen 

maaltijden, koffiemachine, magnetron, koelkast, 

oven enz.

•  Eigen buitenterras met gezellige zitjes

•  Het PraetHuys biedt de mogelijkheid om buiten 

activiteiten te ondernemen

•  Gemakkelijk uit te breiden met buitenactiviteiten

•  Er mag gebarbecued worden

’t Praethuys straalt veel rust en comfort uit. Dit is 

mede te danken aan het vele natuurlijke licht en 

zijn grote openslaande deuren. De ruimte is van alle 

gemakken voorzien, zoals draadloos internet, flip-

over en een beamer. Het gebouw beschikt over aparte 

toiletten en een keuken.



UNIEKE  
OMGEVING IN 

DRENTHE

‘t Praethuys is schitterend gelegen in het 

buitengebied van het Drentse dorpje Hooghalen. 

Het ligt op 9 kilometer van Assen en is binnen 10 

minuten per auto te bereiken vanaf de A28.

Onze locatie wordt omgeven door naald- en 

loofboombossen, heidevelden, zandverstuivingen 

en vennen en maakt onderdeel uit van Buytengoed 

Tikvah in een historische omgeving.  

Zo bevindt zich op 400 meter afstand het 

Herinneringscentrum Kamp Westerbork.  U kunt het 

museum bezoeken, eventueel met een rondleiding 

(op afspraak) op het voormalig kampterrein.

 Vanuit ’t Praethuys loopt u binnen een paar minuten 

het bos in. Een aanrader is even een kijkje te nemen 

op het prachtige heidegebied dat in het bos achter ‘t 

Praethuys ligt. Er zijn allerlei soorten wandelroutes 

mogelijk. Heerlijk om hier uit te waaien!



 DIVERSE 
MOGELIJKHEDEN 

OVERNACHTEN

U kunt ‘t Praethuys alleen per dagdeel huren. 

Bijvoorbeeld alleen een middagdeel of juist een 

ochtend-, middag- en avonddeel. De huurtijden van 

elk dagdeel vindt u op de pagina Tarieven hiernaast.

Houdt u er bij uw keuze van de huur van de dagdelen 

rekening mee dat u ook tijd nodig heeft voor het 

schoonmaken (na afloop) en eventueel vooraf extra 

aankleden van de ruimte. In principe kan er niet 

een los uur bijgehuurd worden, maar gaat u dus bij 

overlap een heel dagdeel bijbetalen/huren.

Hoe kunt u ‘t Praethuys gebruiken?

Familie- en vriendengroepen

Wanneer u een “speciale” dag wilt vieren c.q. 

organiseren dan zijn wij u hierbij graag van 

dienst. Denk bijvoorbeeld aan een familie- of 

vriendendag, het vieren van uw verjaardag, 

bijeenkomst, kraamfeest, jubileum of reünie.

Kerk of vereniging

Onze locatie is vanwege onze christelijke 

identiteit en historische ligging (vlakbij het 

voormalig kamp Westerbork) bij uitstek geschikt 

voor een dagje uit of weekend met uw kerk, 

gemeente of vereniging of als locatie voor 

cursussen en trainingen. Vaak wordt dit dan 

gecombineerd net een bezoek/rondleiding aan 

het voormalig kamp Westerbork.

Trouwerij

‘t Praethuys is niet geschikt als feestlocatie voor 

DJ’s en bandjes en te klein als danslocatie. ‘t 

Praethuys is meer geschikt voor een eenvoudig, 

maar gezellig feest of als tussenlocatie met uw 

familie en vrienden tussen bijvoorbeeld kerk 

en feestlocatie. Voor trouwerijen vindt er altijd 

eerst overleg plaats – en geldt een opslag op het 

huurtarief.

U wilt meerdaags vergaderen en woont niet in de 

buurt? Op de eerste verdieping van ‘t Praethuys vindt 

u twee eenvoudige slaapkamers, met respectievelijk 

vijf en drie slaapplaatsen. Ook kunt u gebruik maken 

van onze vakantiewoning ter plaatse, met ruimte 

voor maximaal vier personen. Of wat dacht u van 

kamperen? In de zomermaanden kunt u terecht op 

onze kleinschalige camping. 

Een verzorgd ontbijtje de volgende ochtend behoort 

ook tot de mogelijkheden.



TARIEVEN

LUNCH TIPS

Wij kunnen u helpen en tips 

geven over lokale cateraars en 

mogelijkheden voor uw luch, 

diner of bbq. 

U huurt bij ons alleen de locatie en verzorgd zelf 

uw eten en drinken, waardoor de kosten kunnen 

worden beperkt. Het Praethuys werkt op basis 

van zelfcatering en u huurt per dagdeel.

Tijden dagdelen

Ochtenddeel: 09.00- 13.00 uur

Middagdeel: 13.00 – 18.00 uur

Avonddeel: 18.00- 23.00 uur (in overleg later)

Voor actuele tarieven verwijzen we naar onze 

website www.hetpraethuys.com/verhuur

•  De huurtijd is inclusief tijd voor schoonmaken 

en aankleden. Bij overschrijding van de gehuurde 

tijden wordt €40 per uur in rekening gebracht.

•  Wij leveren Het Praethuys schoon op. Omdat 

wij werken op basis van zelfcatering is het de 

bedoeling dat u zelf na afloop goed schoonmaakt. 

Dat is nu juist het principe van zelfcatering, en zo 

kunnen we de tarieven laag houden! U betaald 

hiervoor vooraf een borg van €70. Indien blijkt dat 

er niet goed is schoongemaakt of u wilt dat wij de 

schoonmaak voor u doen dan betaald u €70.

•  Tijdens specifieke dagen (bijvoorbeeld kerst) 

en voor trouwerijen betaald u een toeslag op 

onze huurtarieven. Zie onze website voor actuele 

tarieven.



Bezoekadres

‘T Praethuys  

Oosthalen 5

9414TG Hooghalen

Meer informatie of boeking maken?

0593-592097

info@hetpraethuys.com

www.hetpraethuys.com


