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voor toeristen en mensen met een zorgvraag
Boerderij Ruimzicht biedt mooie overnachtings- en verblijfsmogelijkheden voor iedere wandelaar, fietser en liefhebber van dit mooie deel van Friesland.
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Omdat er op Boerderij Ruimzicht zorg en ondersteuning
wordt gegeven aan de bewoners kunnen wij ook
interessante mogelijkheden bieden aan gezinnen en kleine
groepen waar mensen met een beperking deel van uit
maken. Prijzen hiervoor op aanvraag.
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Boerderij Ruimzicht
Op een prachtige plek tussen de Friese weilanden ligt
Boerderij Ruimzicht. De boerderij bestaat uit het authentieke
voorhuis met daarachter een nieuw gebouwd ‘deel’ volgens
de oude contouren. De tuin is omzoomd met bomen en biedt
mooie beschutte plekjes om te genieten van deze rustige
plek.
Op dit mooie en rustige perceel wonen en werken tien
mannen en vrouwen die door een beperking ondersteuning
nodig hebben in hun dagelijks leven. Zij werken aan de
kwaliteit van hun leven. Dit om zo zelfstandig mogelijk te
kunnen zijn, vaardigheden te leren en werk te doen dat bij
hen past en hen interesseert. Stuk voor stuk hebben ze hun
eigen motivatie om hier te wonen en te werken. Zij worden
ondersteund op de manier die bij hen past en verder helpt in
de richting die zij wensen. Plezier in het samen werken staat
daarbij voorop. Iedereen geeft het beste van zichzelf en respecteert de inbreng van de ander. Het gaat er om dat we met
elkaar zorgen voor ons erf, gebouwen, tuin, verwarming met
houtkachel en onze gasten. Op een manier waarop iedereen
tot zijn recht komt.

Bijzondere plek
De bewoners van Boerderij Ruimzicht en hun ondersteuners nodigen u van harte uit voor een verblijf in één van de Bed & Brochje
kamers. We willen deze bijzondere plek graag delen met gasten.
We zullen er alles aan doen om het u naar de zin te maken!
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Bed & Brochje
Voor in de boerderij beschikken we over 2 Bed & Brochje
kamers. 1 gezinskamer en 1 luxe kamer. Deze zijn nieuw
gebouwd en beschikken over een eigen douche, toilet en
comfortabele bedden. Eén van de kamers is geschikt voor
een gezin. Deze beschikt over een aparte kinderslaapkamer.
De andere kamer is geschikt voor twee personen.
Desgewenst kan er een extra bed worden bijgezet. Gasten
kunnen gebruik maken van de opkamer. Hier is de mogelijkheid om TV te kijken of de krant te lezen. Ook heeft u de
beschikking over een eigen terras. Avondeten kunt u met de
bewoners of wij serveren de maaltijd voor u in de opkamer.
Ook is het mogelijk om zelf een maaltijd te bereiden in de
gemeenschappelijke keuken.
Er is een mooie tuin waar u kunt ontspannen. Op het perceel
bent u van harte welkom om mee te helpen met werkzaamheden van de bewoners, bijvoorbeeld in de moestuin.

Prijzen
Prijzen: per 2 personen op basis van logies met ontbijt

1 nacht
Extra nacht
Extra persoon per nacht*
Kinderen tot 3 jaar
Alleengaandenkorting

Luxe kamer
55 euro
40 euro
10 euro
gratis
10 euro

Gezinskamer
65 euro
50 euro
10 euro
gratis
10 euro

Gratis wifi.

* In de luxe kamer is er de mogelijkheid om 1 bed of kinderledikantje bij te plaatsen. In de gezinskamer kunnen in een
aparte kamer nog 2 personen slapen. Ook daar kan nog
een kinderledikantje worden bijgeplaatst. Huisdieren zijn
welkom.

De omgeving
De omgeving biedt vele mogelijkheden voor leuke uitstapjes. De
natuurgebieden Rottige Meente, Brandemeer en de Lindevallei
zijn in de buurt. Hier kunt u fietsen, wandelen, kanovaren, etc. De
alom bekende opera’s van Spanga en Nijetrijne worden jaarlijks in
de nabije omgeving opgevoerd. Verderop liggen de mooie Friese
meren, de Elfstedenroute met mooie stadjes en bijvoorbeeld het
beroemde Thialf ijsstadion in Heerenveen.
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