Tekstfragment

In de eenvoudigste verpakking zit soms het mooiste cadeau ….
Dit dertig jaar oude huis is daar een prachtig voorbeeld van. Aan de voorkant lijkt het een
standaardwoning, maar dat is zeker niet het geval. Het comfortabele en zeer goed
onderhouden huis heeft een bijzondere aanbouw aan de achterzijde die onder architecteuur
is gebouwd. In het ontwerp is de relatie met het omringende landschap op een verrassende
manier vormgegeven. Daardoor lijkt het of binnen en buien in elkaar overgaan en ontstaan er
meerdere ‘tuinkamers’.
Het perceel van 1.095 m² in combinatie met het uitzicht over de weilanden biedt volop
vrijheid en privacy. Een prachtige plek om de zomerse onweersbuien aan te zien komen of de
wisselende seizoenen te ervaren. De ligging in het bebouwingslint van Finkum (150 inwoners)
geeft de voordelen van een dorpsgemeenschap, in Friesland wel ‘mienskip genoemd en in
Oost-Nederland ‘noaberschap’.

Tekstfragment

Woonboerderij met mix-and-match concept
Vrijheid is het kernwoord dat past bij deze woonboerderij in het veenweidegebied ten
westen van Drachten, nabij natuurgebied ‘De Alde Feanen’. Vrijheid qua ligging, maar ook de
vrijheid voor een invulling op maat, want daar bieden woning, erf en grond alle ruimte voor.
Mix-and-match dus! De schuur ligt te wachten op een nieuwe functie en ook de buitenruimte
biedt tal van mogelijkheden. Het uitzicht is weids naar alle kanten: weilanden met koeien,
het Polderhoofdkanaal dat binnenkort wordt heropend voor de recreatietoervaart, de
prachtige wolkenluchten overdag en de indrukwekkende sterrenhemel ‘s nachts. De hectiek
van de stad is enerzijds op afstand, maar tegelijkertijd zijn Drachten, Leeuwarden en
Groningen via de A7 en de A32 snel te bereiken.

Tekstfragment
Ruimte en vrijheid in het kwadraat
Vijftien jaar geleden realiseerde een echtpaar met vier kinderen op deze plek hun
woondroom. Er stond toen nog een kleine arbeiderswoning met de prozaïsche naam ’t
Barchje (voor niet Friestaligen: ‘t Varkentje). De ogen dichtknijpend en kijkend door hun
oogharen zagen zij de mogelijkheden van dit mooie plekje tussen Joure en Heerenveen en
proefden zij de vrijheid die het huis hun gezin zou bieden.
…..
De woonkamer beschikt over een erker en suitedeuren naar de woonkeuken. Zo kunnen de
beide ruimtes gemakkelijk van elkaar worden gescheiden. De grote woonkeuken is van alle
gemakken voorzien en heeft openslaande deuren naar het terras. Ziet u de kinderen buiten
de tafel al dekken? Voor een zonnig ontbijt met een eitje van eigen kippen of voor een
gezellige barbecue? Over kippen gesproken: ook hun onderkomen is gebouwd in landelijke
stijl.

Facebook







Gastvrij gezinshuis zoekt nieuwe bewoners die graag binnen én buiten veel ruimte om
zich heen willen en die hun kinderen op willen laten groeien op het platteland.
Wanneer u vanuit de badkamer naar buiten kijkt, staat u zomaar een kwartier tanden
te poetsen. Zoveel is er te zien: prachtige wolkenluchten, nestelende vogels, paarden,
hazen ….
Groot vrijstaand familiehuis tussen Joure en Heerenveen zoekt buiten spelende
kinderen.
P.S. Binnen mag ook hoor. Kamers genoeg!
Eerste tuinfeest: housewarming party! Huis, erf en tuin van dit ruime gezinshuis lenen
zich er perfect voor.

Twitter





Te koop #gezinshuis op het platteland met ruimte voor kids én hobby’s én werk.
Buiten spelende kinderen gezocht!
Ruimte en vrijheid in het kwadraat. Gastvrij gezinshuis zoekt nieuwe bewoners.
Hoe vogels een nest bouwen? Vanaf dit terras ontgaat u niets: u zit er eerste rang!
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Kom op verhaal in dit huis met een verhaal. Voegt u het volgende hoofdstuk toe?
Midden tussen de landerijen ligt deze boerderij uit 1807. Als muren konden praten,
dan zouden er boeken vol geschreven zijn over het lief en leed dat generatie na
generatie hier met elkaar deelde.
Thuiskomen is hier altijd een feestje. Met deze vrij gelegen romantische boerderij
heeft u het beste van twee werelden: te midden van de landerijen, vlakbij Nationaal
Park Lauwersmeer en tegelijkertijd in iets meer dan een half uur in Leeuwarden of in
Groningen.
Vrijheid in meerdere opzichten. Deze landelijk gelegen boerderij met een ‘behapbaar’
formaat biedt ruimte voor een gezin of voor een woon-werkcombinatie én u kunt de
zolder van de schuur nog helemaal inrichten naar uw woon- of hobbywensen.
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Te koop #romantisch thuis met een verhaal #platteland #buitenwonen
Eigen oprijlaan te koop
Ideale combi: landerijen en natuur plus de stad binnen handbereik
Huis met verhaal. Voegt u het volgende hoofdstuk toe?

