
 
 

 
 
 
 
De Reekamp is geves gd op één van de 
mooiste plekjes van Nederland en is 
gespecialiseerd in het aanbieden van 
vakan eaccommoda es voor minder 
validen. Wij opereren zeer kleinschalig, 
klantgericht, betaalbaar en met een hart 
voor en in de zorg. 

 
De Reekamp hee  een unieke ligging op 
een bosrijk landgoed. De Reekamp 
beschikt over 3 bungalows voor 4 
personen en een groepsaccommoda e 
voor 10-12 personen. 

U kunt al jd vrijblijvend contact 
opnemen of komen kijken. 

www.dereekamp.nl 

 

 

 

    

Recrea eboerderij 
“de Reekamp” 

Toegankelijke vakan es voor 
iedereen! 

 

 

 

 

 

 

 

Petersdijk 3, 7021 HC Zelhem 0314-622229 

dinekevanvelde@live.nl 

 



 
 
 

Groepsaccommoda e 
Te midden van het natuurschoon en de voorbijlopende 
reeën ligt boerderij de Reekamp. Deze luxe en s jlvol 
verbouwde boerderij is geschikt voor maximaal 12 
volwassenen (1 kind 0-2 jaar) en volledig toegespitst op 
mindervaliden en kinderen. De boerderij is luxe afgewerkt 
en s jlvol ingericht zodat het u op uw vakan e aan niets 
ontbreekt!  

Op de dag van aankomst ontvangt u een home-
madesoepje van de gastvrouw, zo kan u echt uw eerste 
vakan edag zorgeloos beginnen! 

Mindervaliden 

Onze specialiteit is het aanbieden van 
vakan eaccommoda es voor mindervaliden. De 
boerderij is geschikt voor twee rolstoelgebruikers. Er is op 
de begane grond een zeer ruime slaapkamer met een 
aangepaste badkamer en suite. Op de benedenverdieping 
zijn alle deurdoorgangen 90-120 cm breed. 

 

Mijn vrouw hee  MS en wij komen al 17 
jaar bij de Reekamp, we kunnen al jd 
zonder zorgen op pad, aan alles is gedacht! 
 
Eric en Marleen 

Kinderen 

In de boerderij is aan alles gedacht. Er is een 
kinderstoel, een ledikantje en de trap is voorzien van 
traphekjes. Buiten is er veel speelruimte. Gezien de 
ligging, midden in het bos, is het ideaal om hu en te 
bouwen of andere buitenac viteiten te ondernemen. 
Er is een stoere schommel, een skelter met 
aanhangwagen en genoeg ruimte om lekker buiten te 
spelen/sporten. 

Begane grond 
 Centrale hal 

- Wasmachine;  

- Droger; 

- Traphekje. 
 Zeer ruime woon- eetkamer 

 Zeer ruime en luxe keuken 

- Vaatwasser; 
- Groot fornuis; 

- Grote oven; 

- Combimagnetron;  

- Zithoek.  
 

 

 Badkamers en toiletten 

 Mindervaliden slaapkamer met aangepaste 
badkamer en suite. 

- Hoog-laagbed; 
- Senioren bed; 

- Toiletbeugels; 

- Douchestoel;  
- Kantelbare spiegel. 

Boven verdieping 

 Zeer ruime familiekamer met kinderledikantje 

 Grote 2 persoons slaapkamer 
 Ruime twee persoonsslaapkamer 

 Toilet  

 Kleedkamer 
 Traphekje   

Buiten 

 Ruim terras 

 Barbecue 
 Terrashaard 

 Parkeerplaats  
Kosten 

Hoogseizoen:  

Week   € 1200 

Midweek/weekend  € 900   

Laagseizoen:   
Week   € 1100 

Midweek/weekend  € 800   

Inclusief  

- Opgemaakte bedden, linnengoed, haardhout 
Exclusief  

- Toeristenbelasting € 1.24 p.p.p.n. 

- Eindschoonmaak   € 100 
 


