DE BOERKERI-J ‘N FIJN VERBLIJF

magnetron, extra grote koel-vriescombinatie, zes pits kooktoestel en natuurlijk
ontbreekt het benodigde keukengerei
niet. De bovenverdieping biedt slaapplaatsen in vijf verschillende kamers,
die eveneens voorzien zijn van douche en
toilet. Per slaapkamer varieert het aantal
bedden van drie tot zes. Tevens zijn
er twee kinderledikantjes aanwezig.

De Boerkeri-j is een gezellige groepsaccommodatie waar u heerlijk uw tijd door kunt
brengen als u bijvoorbeeld iets te vieren heeft of gewoon even de dagelijkse sleur
wilt ontvluchten. De voormalige boerenhoeve in het Friese Langedijke is omgetoverd tot een comfortabel verblijf waar u en uw familie niets tekort zullen komen.

Accommodatie
In de Boerkeri-j vindt u alles onder één
dak voorzien van alle modern gemak. In
het hart van de accommodatie vindt u de
gezellige familiekamer waar u rondom
de open haard of aan de kleine bar kunt
bijpraten. Ondertussen hoeft uw favoriete
tv-programma niet gemist te worden.

Op dezelfde tv kunnen natuurlijk ook de
op de video of dvd opgenomen belevenissen van de dag afgespeeld worden.
Rondom de familiekamer bevinden zich
vier kamers met elk voldoende slaapplaatsen voor twee personen en douche
en toilet. Op de begane grond is tevens
een moderne keuken voorzien van

Totaal is er plaats voor 29 volwassenen.
De slaapgelegenheid wordt afgestemd op
de grootte van de groep.

men ook mogelijk. Voor meer water kunt
u naar de Friese meren of het Venetië van
het noorden, Giethoorn. U kunt er ook
voor kiezen om de omgeving vanuit een
huifkar te bekijken. Natuurlijk hoeft u er
niet op uit om te genieten van de rust en
de ruimte, want ook op De Boerkeri-j zijn
daarvoor genoeg mogelijkheden.

Ontspanning

Ligging
De Boerkeri-j ligt in het plaatsje
Langedijke in het zuidoosten van de provincie Friesland. Het kleine dorpje ligt aan
de rand van het prachtige natuurgebied
het Drents Friese Wold in de buurt van
Appelscha. Liefhebbers van natuur, rust
en ruimte komen volledig aan hun trekken. Zo kan er gefietst worden door het
bosrijke gebied, een wandeling gemaakt
worden door de ongerepte zandverstuiving het Aekingerzand en is er de mogelijkheid om uit te waaien bij het
Aekingermeer. Daar is surfen en zwem-

Bent u liever een beetje bezig of zoekt u
vertier voor de kinderen, ook daarin voorziet de Boerkeri-j. Een ruim speelveld,
jeu de boulesbaan en voor de kleineren
onder ons diverse speeltoestellen. Ook in
de omgeving zijn er veel opties voor
ontspanning en plezier. Wat dacht u van
Pretpark Duinen Zathe in het nabijgelegen
Appelscha. Daarnaast beschikt dit dorp
over een binnen en buiten midgetgolfbaan, een bowlingbaan en een openlucht
zwembad. Een binnenbad vindt u in
Oosterwolde op 4 kilometer afstand van
de Boerkeri-j. Speelstad Oranje, het
Verkeerspark in Assen en het Noorder
Dierenpark in Emmen zijn ook goed
bereikbaar vanaf De Boerkeri-j.

bezoek aan ons familiebedrijf. Maak wel
van te voren een afspraak, zodat we alle
tijd kunnen nemen voor een rondleiding.
Als u nu al zeker weet dat De Boerkeri-j
de perfecte plaats is voor het vieren van
uw huwelijksjubileum, verjaardag of iets
anders, reserveer dan tijdig.
Het gebouw wordt slechts aan één familie
tegelijkertijd verhuurd. De huurperiode
gaat in ’s middags om 14.00 uur en eindigt
op de dag van vertrek om 16.00 uur. De
prijs van uw weekend kunt u opvragen via
info@deboekeri-j.nl. De prijzen zijn all-in.

Oosterwolde en Appelscha beschikken
tevens over prima winkelvoorzieningen en
gezellige restaurantjes.
Kortom, De Boerkeri-j is een weekend
meer dan waard. Enthousiast geworden
door deze folder en wilt graag nog even de
accommodatie bekijken? Breng dan een

De Boerkeri-j wenst u een fijn verblijf
DRACHTEN

De Boerkeri-j
Stokdijk 11, 8425 SM Langedijke (Frl)
(Expl. Hans en Cobie Gorter)
T (0516) 51 39 15
F (0516) 52 18 88
E info@deboerkeri-j.nl

www.deboerkeri-j.nl

Routebeschrijving
Vanaf Smilde:
bij verkeerslichten riching Elsloo
volgen, 2e weg rechts, na 1,5 km
De Boerkeri-j rechts.
Vanaf kruising Oosterwolde/Wolvega:
bord volgen richting Langedijke,
2e weg links (Klokhuisdijk),
na 1 km De Boerkeri-j links.
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Let wel: ingang aan de Klokhuisdijk!
ZWOLLE

