De Peperhof
aangepaste vakantiewoning
Uw vakantie, onze aandacht.

Hulpmiddelen
Om uw vakantie zo aangenaam mogelijk te maken is
De Peperhof voorzien van een aantal faciliteiten om
het gebruik te vergemakkelijken.
Aanwezige hulpmiddelen zijn onder andere:
•
•
•
•

2 elektrische hoog/laag bedden
Douchebrancard en -stoel
Ruim aangepast douche/toilet met onderrijdbare
wastafel
Onderrijdbare keuken
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De Peperhof

Graag willen wij u kennis laten maken met ons
vakantieverblijf in Weerdinge bij Emmen.

Wat is de Peperhof?

De Peperhof is een particulier
initiatief van de familie Veldsema.

Wat treft u aan?

Een ruime en goed aangepaste
vakantiewoning met drie slaapkamers,
helemaal aangepast voor rolstoelers, voor kleine
groepjes maar ook voor gezinnen waarvan één van
de ouders of kinderen rolstoelafhankelijk is.

Voorzieningen

Het vakantieverblijf heeft een oppervlak van
ruim 100 m2. De kamer en keuken worden door
vloerverwarming op temperatuur gehouden.
Net als de douche- / toiletruimte overigens, die o.a.
voorzien is van aangepaste kranen, een onderrijdbare
wastafel, een douchebrancard enz.
Op het erf zijn twee ruime parkeerplaatsen, waar een
bus of auto goed te benaderen is.

Vakantie op de Hondsrug

Geniet op uw eigen terras van het ruime uitzicht.
Gelegen op de oostflank van de Hondsrug heeft u
ruim 20 km vrij zicht over de
veenkolonieën. Het terras grenst aan het
weiland, waar onze dieren grazen en de
scharrelkippen de hele dag in touw zijn.
Een wandeling van slechts 300 meter brengt

u op “de Es”,
een oudcultuurlandschap waar
u zich in Frankrijk
waant. Hier treft
u niet alleen de
reeën, hazen en
fazanten, maar
Schilderij gemaakt door gast De Peperhof
ook eeuwenoude grafheuvels. In voorjaar en zomer broeden en
zingen er de leeuweriken. Trekvogels en wintergasten
bepalen najaar en winter.

Liever de stad in?

Ook dat kan. Emmen—Centrum is maar 4 km
verderop. Met een groot overdekt winkelcentrum,
de gezellige weekmarkt en natuurlijk de dierentuin.
Kortom, voor elk wat wils. Kijk voor meer ideeën op
www.depeperhof.nl

