VAKANTIEHUISJE IN ’T
GROEN 1.HET HUISJE

Zithoek
Geniet van het zicht op de tuin, een goed boek bij de kachel of van een gezellig familiefilmpje in
onze familie zetel (en tevens zetelbed 2 personen) in L-vorm of in de knusse frisgroene 1-zit met
voetbank
Eethoek
Open praktische keuken met ronde tafel en 4 stoelen.
Keuken is voorzien van een vaatwas, frigo, combi oven (oven+microgolf), vuurplaat
(2)+uitrekbare dampkap bovenaan, dubbele afwasbak, verplaatsbare kastjes onder het
werkblad en uitklapbaar werktafeltje tegen de muur. Uitgebreide praktische set van
eetgerei en kookgerief voorzien voor maximum 4 personen. Inclusief keukenhanddoeken,
snijplanken, placemats, onderleggers, …
Theepot, koffiezet én Nespresso koffie apparaat aanwezig met ook een kleine voorraad koffie,
thee en suiker. Kortom, alles is aanwezig om een lekker ontbijt , lunch of gezellig avondmaal
te bereiden.
Slaapruimte
Twee énkelbedden in open ruimte af te scheiden van de zithoek door een gordijn. In functie van
zorgbehoevende personen werd gekozen om niet met muur en deuren te werken; op deze manier
kunnen op alle mogelijke manieren contact gehouden worden tussen het gezelschap in de
woonruimte en het slaapgedeelte, indien gewenst. Bedlinnen (donsovertrek, hoes en kussens) is
voorzien; ook voor het zetelbed (zit opgeborgen in de chaise-longue).
Badkamer
Toegankelijke badkamer met beugels voorzien aan toilet en douche, een douchestoel met
opklapbare armleuningen,
lavabo,
verwarming
aan
de
muur.
Haardroger
ter
beschikking. noot: Badlinnen en douchegerief zijn niet voorzien!
Berging
Praktische ruimte met open kast voor het wegbergen van kledij, jassen, schoenen, koffers
en zakken, met extra lavabo en ook een wasrekje, poetsgerief, extra voorraad toiletpapier,
vuilzakken enz.
Terras
Aan de achterkant van het huisje en aan de kant van de woonruimte is het fijn vertoeven.
Stoelen en een tafel zijn ter beschikking en ook een BBQ stel.

GOED OM WETEN
Inrichting & faciliteiten
In de volledige inrichting werd in het kader van toegankelijkheid rekening gehouden met de
voorschriften van Toerisme Vlaanderen. Daarbij vonden we het belangrijk dat het huisje knus en
gezellig was ingericht om tot rust te kunnen komen, dat het vrij en flexibel in te richten was
naargelang de gasten en er dus een openheid was.
Decoratie
Onze decoratie in de vorm van klei-en/of aardewerk werd hier in ons atelier door onze
deelnemers gemaakt. Ook de kunstwerkjes aan de muur zijn van de hand van onze creatieve
deelnemers en zijn ook te koop indien gewenst.
Groene vakantie
Het vakantiehuisje in het groen ligt niet alleen in een groene omgeving; wij beogen ook een
‘groene’ manier van vakantie en werking. Zo werken wij voor onze afwas-, vaat- en
wasmiddelen met product aangekocht via Biobes. Wij streven ook naar een ecologische
manier van verwarmen met onze pelletkachel. (handleiding zie informatiemap in het huisje).

2. OP HET DOMEIN

Op het domein kunnen jullie vrij gebruik maken van:

Petanquebaan
Er is een petanqueset ter beschikking in de berging van het vakantiehuisje

Moestuin en Kippenhok
Voor een vrije bijdrage mogen er groentjes en kruiden uit de moestuin gehaald worden.
Hetzelfde geldt voor de eitjes van onze kippen.
Naast de moestuin vind je ook onze composthoop. Groenafval mag je hier in deponeren.

Fietsen
Er is een fiets, driewieler en een tandem beschikbaar indien dit vooraf werd gereserveerd.

Ons domein
Tijdens uw verblijf kunt u gebruik maken van ons volledige domein. Ga gerust op verkenning.
Graag willen we vragen om het nodige respect te hebben voor ons domein en onze
dieren niet te voederen. Er komt elke dag een vrijwilliger langs die onze dieren voldoende
voeding geeft.

