
Praktische informatie en tips om u verblijf voor te bereiden 

• We bieden u een verblijf in onze woonark die met veel circulaire, 
biobased en duurzame materialen is verbouwd en hopen dat u net zo 
zult genieten van deze plek zoals wij al generaties doen en in de toekomst 
hopen blijven te doen. 

• Om u te ontzorgen wordt er wekelijks gras gemaaid, binnen 
schoongemaakt, het bed- en badlinnen verschoond, óók als u voor twee 
weken geboekt hebt. 

• Voor alle personen zijn er handdoeken aanwezig, we verzoeken u zelf uw 
zwemlakens mee te nemen, (ons badlinnen is alléén geschikt voor 
gebruik binnenshuis). Een grote kast met wasmachine-droger combinatie 
staat er voor de snelle wasjes. 

• De keuken is uitgerust met een: oven, inductiekookplaat, afzuigkap, koel-
vries combinatie, vaatwasser, magnetron, waterkoker, broodrooster, 
nespresso apparaat, melkopschuimer, grill/tosti ijzer en staafmixer. Er is 
ruim voldoende bestek, glas, aardewerk en pannen. Keukenlinnen is ruim 
voorradig. 

• Er zijn drie slaapkamers; slaapkamer 1 heeft een stapelbed (1x bed 
90x200cm; 1x bed 90x210 cm). Slaapkamer 2 heeft openslaande deuren 
naar het terras, een groot 2-persoonsbed (180x210cm) en een privé 
douche en wastafel. Slaapkamer 3 heeft een bescheiden 2-persoonsbed 
(140x200cm). Alle slaapkamers hebben grote ramen met horren en 
voldoende kastruimte. 

• De rookvrije woonark is geschikt voor iedereen in het bezit van een 
zwemdiploma maar groepen jongeren én huisfeesten zijn niet 
toegestaan. Huisdieren zijn niet welkom. 

• Op het erf vindt u een afsluitbare schuur met 2 fietsen voor een 
boodschap in het dorp en ruimte om uw privé fietsen te stallen. Via het 
hellinkje kan er ook een (zwaard)bootje de wal opgetrokken worden. De 
privé laadpaal voor uw elektrische auto kunt u gebruiken voor 40 euro 
p/w. 

• In de directe omgeving is er een zeilschool voor (privé) zeilles, de 
mogelijkheid voor het huren van een sloep, een zeilboot, een kano of 
fietsen. Tevens kunt u ook fantastische wandelingen maken op de paden 
van It Fryske Gea. Cultuur is ook dichtbij, zoals bijvoorbeeld het 
skûtsjemuseum Earnewald, Het Fries Museum in Leeuwarden eventueel 
gecombineerd met een dagje winkelen en lekker eten. Het dorp Oudega 
biedt een heel aantal voorzieningen waaronder SPAR Adema, waar u 
boodschappen kunt bestellen en laten bezorgen. 

 


