Recrea eboerderij
“de Reekamp”
Toegankelijke vakan es voor
iedereen!
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

Bungalows
In de Achterhoek, verscholen in het bos liggen 3 volledig
aangepaste bungalows voor mindervaliden. U bent
natuurlijk ook van harte welkom als u valide bent! De
bungalows zijn van alle gemakken voorzien zodat het u op
uw vakan e aan niets ontbreekt!

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

Op de dag van aankomst ontvangt u een homemadesoepje van de gastvrouw, zo kunt u echt uw eerste
vakan edag zorgeloos beginnen!
Mindervaliden
Wij zijn specialist in vakan eaccommoda es voor
mindervaliden. De bungalow is geschikt voor 1 a 2
mindervaliden/ rolstoelgebruikers. De gehele bungalow is
gelijkvloers, zonder drempels. De bungalows beschikt
over 2 slaapkamers, een ruime keuken met eethoek, een
ruime woonkamer en een ruime volledig aangepaste
badkamer. Alle deurdoorgangen zijn 90-120 cm breed.
Daarnaast is het mogelijk om de hulpmiddelen die u
gewend bent te bestellen, deze worden dan voor
aankomst geleverd en door de Reekamp in ontvangst
genomen.
Het is mogelijk om thuiszorg op indica e te ontvangen.
Een lokale thuiszorgaanbieder komt dan volgens afspraak
voor de dagelijkse zorg.
Ook kunt u gebruik maken van een maal jdservice, deze
wordt dan verzorgd door Coen Evers. Dit kan zes dagen
per week en wordt warm bezorgd! Vraag naar de
mogelijkheden. www.coenevers.nl

Algemeen
 Circa 70 m²;
 Vrijstaand;
 Rolstoeltoegankelijk;
 Drempelvrij;
 Voorzien van draaideuren;
 Wasmachine;
 Centrale verwarming;
 Gratis wifi;
 Alle deuren en doorgangen zijn tussen de 90
cm en 120 cm breed.
Keuken
 Open keuken;
 Onderrijbaar aanrecht;
 Onderrijbare eettafel;
 Magnetron en oven;
 Woonkamer;
 Zithoek;
 Slaapbank 120 cm breed;
 LED flatscreen-tv, verstelbaar;
 Sta-op stoel.

Slaapkamer, aangepast
 Opgemaakte bedden bij aankomst;
 Tillift (te huur);
 Hoog/laag bed en senioren bed;
 Bedden voorzien van dekbedden en
hoofdkussens.
Slaapkamer klein
 Stapelbed, welke is te splitsen in twee
vrijstaande bedden.
Sanitair
 Eén badkamer;
 Verhoogd toilet met opklapbare toiletbeugels;
 Douche met steunen, douchestoel aan muur
met opklapbare steunen;
 Tillift (te huur);
 Wastafel (onderrijbaar) met kantelbare spiegel;
 Postoel is te leen (gratis).
Kosten
Hoogseizoen per week

€ 490

Laagseizoen per week

€ 390

Budgetseizoen per week

€ 290

Inclusief
 Opgemaakte bedden;
 Linnengoed.
Exclusief
 Toeristenbelasting € 1.24 p.p.p.n.
 Eindschoonmaak

€ 40

