VAKANTIEHUISJES (open: half mrt – half nov)
Op de “Hoogewaard” staan 5 unieke, vrijstaande
zomerhuisjes. U komt er echt in vakantiesfeer met
schuin dak, veel ramen en een uniek interieur met veel
wit en elk een eigen kleur. Ieder huisje heeft:
- open keuken met gasstel met afzuigkap, koelkast,
koffiezetapp, combimagnetron en voll. inventaris.
- Kamer: zit/eethoek, audio, KTV (kabel), gaskachel
- 1, 2 of 3 slaapkamers met 1 en 2 p. (dek)bedden
- badkamer met douche, wastafel en toilet
- terras met tuinstel en stenen open haard/BBQ.

KOM-ES-AN (gehele jaar geopend)
Het “Rose” Huisje (2-4 pers.)
Apart, maar gezellig ingericht met veel rose en wit.
Zonnig met veel ramen. Slaapkamer met 2 p bed met
gordijn afgescheiden van hoekstapelbed (2x1 p) en
2 p bedbank in de kamer. Een beschut terras met
tuinstel, wat gras en ’n tuintje en een schuurtje.
Naast een gaskachel óók CV, dus dit huisje is ook in
de winterperiode comfortabel warm.

VILLA “KIEKEBOE” (gehele jaar geopend)
(2-6 pers.)
Op een leuk plekje bij de vakantiehuisjes staat
een ruim, volledig ingericht chalet.
Indeling: 2 slaapkamers. (1 x 2 p, 2 x 1 p) en 2 p
bedbank in de kamer. Het is gezellig vertoeven op
de veranda (met tuinstel) aangekleed in “Kiekeboe’’
sfeer. Villa Kiekeboe heeft cv: dit chalet is ook in
de winterperiode comfortabel warm.

’T-IS-KNUS
Het “Blauwe” Huisje (2(4) pers.)
Fris en kleurig ingericht met veel blauw en wit.
Knusse meubeltjes en vakjesramen geven een
vakantiesfeer. Een romantische slaapkamer met 2 p
“bedstee” en 2 p bedbank in de kamer. Badkamer met
ligbad Een tuintje met zonnig terras en een schuurtje.

KIJK-ER-UIT (gehele jaar geopend)
Het “Rode” Huisje (6 pers.)
Op een leuke plek - u heeft een prachtig uitzicht op
een grote omheinde tuin – staat deze ruime blokhut.
Indeling: 3 slaapkamers (1x2 p, 2x2 p (hoek)stapelbed). Een leuk beschut terras met tuinstel en een
schuurtje. Dit huisje beschikt over cv en is ook in
de winterperiode comfortabel warm.

KARREWIEL
Het “Turkoise” Huisje (2-4 pers.)
Bijzonder, maar sfeervol ingericht met veel
“zeeblauw”, “wit/zwart” en “karrewiel”-raam.
Dit huisje heeft een slaapkamer met een 2 p bed,
een klein kamertje met stapelbed (2x1 p) en een
2 p bedbank in de kamer. Een groot terras met
tuinstel, borders, bomen, struiken en uitzicht op
weiland. Ook hier een schuurtje.

ALGEMENE VOORZIENINGEN
 Speeltuin met zandbak, trampoline (: 4m),
zweefmolen, klimrek, schommels, wip, glijbaan
 jeu-de-boulesbaan ● Speelveld met volleybalnet
 Dierenweitjes met kleinvee, oa. pony
 2 beachvolleybalvelden (vooraf reserveren, zelf bal)
 Gratis op aanvraag: divers kindermeubilair

(bedje, stoel, box, badje)
 Overdekt BBQ/open haardvuur de “Hooimijt”,

(huur € 20,-, bij afname BBQ gratis)
DE “WAARDERIJ”
Gezellige ontvangstruimte in het voorhuis van
de Boerderij met folderservice.
De Waard en Waardin informeren u hier over
de talloze mogelijkheden voor een aangenaam
verblijf. Het barretje en sfeervolle terras
biedt diverse mogelijkheden voor start-, rusten/of eindpunt voor groepsarrangementen.

