
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vakantiewoning  
2 - 4 personen 

Waar je écht tot rust komt 
Perfecte uitvalsbasis voor vogelspotters, rustzoekers, vrijbuiters en levensgenieters 

Meentehoeve 

Patricia van den Brink  

Grindweg 141 

8483 JL  Scherpenzeel (FR) 

06 - 1302 1796 

info@meentehoeve.nl 



 
 

 
 

 

Vakantiewoning voor liefhebbers van rust, ruimte en natuur 

De vakantiewoning op de Meentehoeve: een heerlijke plek om tot rust te komen, vogels te spotten en te 

wandelen, fietsen of kanoën in de natuur. Gastvrij, voorzien van alle moderne gemakken en heerlijke bedden.  

Je logeert in een karaktervolle voormalige boerderij aan de rand van Friesland, op de grens met Drenthe en 

Overijssel. De perfecte uitvalsbasis om de noordelijke provincies van Nederland te verkennen.   

 

De omgeving: één en al natuur 
 

In de 19e en 20e eeuw werd in deze streek turf gewonnen, waardoor een gevarieerd landschap is ontstaan: 

natuurgebied ‘de Rottige Meente’, met bloemrijke graslanden, trilvenen en veenmosrietlanden. Het leefgebied 

van de vuurvlinder, otter en bruine kiekendief. Vanuit de achtertuin van de Meentehoeve wandel, fiets of kano 

je direct het natuurgebied in. De kano’s die in de tuin liggen, zijn vrij te gebruiken.   

 

Op vijf kilometer afstand vind je Nationaal Park Weerribben/Wieden, bekend om water, vogels en eindeloze 

rietvelden. Ook bijzonder is het nabijgelegen Kuinderbos op de plek van de vroegere Zuiderzee, waar je nog 

steeds schelpenresten vindt tussen de bomen.  

 

Buiten zwemmen kan overal in Friesland. Op fietsafstand vind je fijne, rustige zwemplekken aan rivier de 

Tjonger of het Tjeukemeer.  

 

Genoeg van vogels, kikkers en planten? De Elf Steden liggen in Friesland. Musea, terrasjes en restaurants zijn 

nergens in Nederland écht ver weg. Met een beetje fantasie ligt de Meentehoeve zelfs zeer centraal.  

 

De accommodatie: sfeervol en compleet 

De vakantiewoning in de Meentehoeve is geschikt voor 2 tot 4 personen, maar natuurlijk ben je ook in je eentje 

welkom. Het gebouw stamt uit 1840 en heeft een nostalgische sfeer, maar is van alle moderne gemakken 

voorzien. Huur je deze woning, dan heb je je eigen ingang, keuken, sanitair én tuin.   

 

In de ruime woonkeuken met grote eettafel heb je alles bij de hand om te koken en lekker lang te tafelen. De 

keuken is uitgerust met kookplaat, oven, koelkast en vaatwasser en peper, zout, olijfolie, koffie, thee, suiker, 

koffiemelk, servies, bestek, lucifers en kruiden zijn aanwezig. Potten, pannen en kookboeken met lekkere 

vakantiegerechten staan voor je klaar. Je hoeft alleen nog maar boodschappen te doen. Oogst zelf groente en 

fruit uit de dorpsmoestuin, haal verse eieren en kaas bij de boer of rijd even langs de supermarkt (5 km).  

Er staan comfortabele fauteuils om in uit te buiken, te lezen, tv te kijken of te Netflixen. Ook is er een goede 

speaker waarop je je eigen muziek kunt afspelen.   

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn twee slaapkamers; de ene met een tweepersoonsbed en de andere met twee eenpersoons-bedden die 

geschakeld kunnen worden. De woning beschikt over een eigen badkamer met douche, wastafel en toilet. 

Toiletpapier, beddengoed, handdoeken, keukenlinnen en schoonmaakmiddelen zijn inbegrepen.  

Eigenlijk hoef je dus alleen maar je kleding en toilettas mee te nemen.  

 

 

 

 

 

 

De tuin: ruim en groen 

 

Bij de vakantiewoning is een grote tuin (250 m2). Ooievaars en schapen zijn je naaste buren en kerkuilen je 

bovenburen.  Observeer ze vanuit je luie stoel bij de deel of kijk KerkuilTV (via de webcam). IJsvogel, bonte 

specht, putter en vele andere vogels bezoeken de tuin met enige regelmaat en nu en dan scharrelt er een egel 

rond. Er hangt een serene rust en het uitzicht op natuurgebied de Rottige Meente is geweldig, vooral bij 

zonsopgang.  

 

Schenk een drankje in, maak een keuze uit de verschillende zitjes in de tuin, pak dat ene boek dat je al heel lang 

wilde lezen erbij of steek de barbecue of pizzaoven aan. Valt er een drupje regen? Onder de overkapping zit je 

droog.  

 

 

 

 

 

 

 

Indeling vakantiewoning 

√ ruime woonkeuken 

√ 2 slaapkamers 

√ badkamer met douche, wastafel en toilet 

√ flinke tuin met overdekt terras, barbecue en 

pizzaoven 

(Keuken-)apparatuur 

√ oven   √ waterkoker 

√ kookplaat  √ televisie 

√ koelkast  √ muziekinstallatie 

√ vaatwasser   

√ koffieapparaat 



 
 

 
 

 

Aan alles is gedacht                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huurtarieven en -periodes 

De vakantiewoning is te huur per week, midweek of weekend.  

√ Week van vrijdag 17:00 tot vrijdag 11:00 uur  

√ Weekend van vrijdag 17:00 tot zondag 17:00 uur 

√ Midweek van maandag 11:00 tot vrijdag 11:00 uur 

 

In overleg, en als de bezetting het toelaat, zijn andere aankomst- of vertrektijden mogelijk.  

 

 

 

Inclusief 

√ peper & zout    √ toiletpapier 

√ olijfolie    √ beddengoed 

√ koffie & thee    √ handdoeken 

√ suiker & koffiemelk   √ keukenlinnen 

√ lucifers    √ schoonmaakmiddelen 

√ kruiden    √ kano’s 

Tarieven 

inclusief BTW en eindschoonmaak 

√ 1 of 2 personen   week   € 700,- 

     midweek  € 400,- 

     weekend € 250,- 

 

√ 3 of 4 personen   week  € 800,- 

     midweek € 500,- 

     weekend € 350,- 



 
 

 
 

 

Ervaringen  

 

Wat onze gasten zeggen over hun verblijf op de Meentehoeve: 

• “Via de oprijlaan van de Meentehoeve betreed je een paradijselijke plek, een groene oase waar je 
helemaal tot rust komt. Achter de boerderij loop je zo natuurgebied de Rottige Meente in. De 
Meentehoeve is de perfecte uitvalsbasis als je houdt van wandelen in de natuur. Heerlijke bedden 
trouwens!” Jacolien, mei 2020 

• “Heerlijk verblijf gehad op de Meentehoeve! Heel relaxed, heel verzorgd en heel gastvrij. En al 
wandelend en fietsend ontzettend genoten van de natuur en landschappen in de omgeving. We 
komen snel weer terug!” Chris, juni 2020  

• “Fantastische boerderij op een magnifieke plek.” Wichard, juli 2020  

• “Een heerlijke plek om tot rust te komen: vogelgekwetter, ‘s avonds roept een uil, een tuin vol 
zoemende insecten en in de verte klepperen de ooievaars met hun snavels. De Meentehoeve is een 
perfecte uitvalsbasis om te wandelen of een fiets- of kanotocht te maken. Wij voelden ons hier heel 
welkom en we komen graag weer eens terug!” Mevrouw van Santen, juli 2020 

• “Midden in de natuur kwamen wij helemaal tot rust. We hebben uren zitten lezen in de prachtige tuin 
en maakten lange wandelingen door de omgeving, waarbij wij ons ontwikkelden tot ooievaarspotters! 
De kanotochtjes vanuit de achtertuin zijn een dikke aanrader.” Kirsten, mei 2020 
 
 

Contact 
  
Zin in een ontspannen verblijf op de Meentehoeve? Wil je meteen je vakantie of weekendje weg reserveren? 
Of heb je nog vragen? Bel of mail ons gerust! Ons telefoonnummer is 06 - 1302 1796 en ons e-mailadres 
info@meentehoeve.nl.  


