
wat is er
4-pits gastoestel
koekenpannen
afdruiprek
afwasbak
afwasborstel
afwashandschoenen
afwasmiddel
afzuigkap
aluminiumfolie
beschuitbus
bier- en wijnglazen
blikopener

boodschappentas
broodmessen
cafetiere
champagneglazen
combi-magnetron
dienblad
dunschiller
eierdopjes
eierhouder
emmer
ffl essenlikker
borden
gootsteen
handdoeken
handmixer

handzeep
juslepels
kaasschaaf
keukenpapierrol
keukenschort
keukenlinnen
knofl ookpers
koff ie- en theeglazen
koff iemaatschep
koff iezetapparaat
kommetjes/schaaltjes
kookboek
kookwekker
kurkentrekker
longdrink glazen

maatbeker
messenset
bestek
koelkast (vriesvakje)
mokken
ontbijtbordjes
onderzetters
opscheplepels
oudpapierbak
oven (combi)
ovenschaal
ovenwanten 
pannen 
pannenlappen 
peper en zout

pepermolen
placemats
plastic zakjes
prullenbak 
(gescheiden afval) 
raspen
schaar
schalen
schilmesjes
schuimspaan
schuurspons
senseo-apparaat 
sinasappelpers
snijplanken
soepkommen

soeplepels
spatels
stamper
suikerpot
taartvorkjes
theedoeken
theepot
vaatwasser met 
vaatwastabletten
vaatdoekjes
vergieten
voorraadbussen
vuilnisbak
vuilniszakken
waterkan en -koker

KEUKEN

eethoek met 
4 stoelen
2-zitsbank
2 fauteuils
salontafel
bijzettafeltjes
gitaar

ffl atscreen TV 
(42 inch, hdmi 
en s-video) 
cd speler
stereo-set
digeredoo
sloffen plaids

magazines
speelgoed
kinderstoeltje
aankleedkussen
leeslampen
sjoelbak
spelletjes
mooi uitzicht

SLAAPKAMERS
2 éénpersoonsbed
1 tweepersoonsbed
kussens
éénpersoons dekbedden
matrasbeschermers
extra dekens
raamhorren

stoelen
wekkers
nachtkastje
blusapparaat
bedlampjes
kleerhangers
nachtlampje

BADKAMER

WOONKAMER

douche
2 badjassen

antislipmatje
wc papier

scheerspiegel

blusdeken en 
brandblussers 
f iets- en wandel-
routes
kapstok
kinderkapstok

landkaarten
magazines
notititblokje
paraplu’s
regenponcho’s
pennen
picknick-kleed
rookmelders

schoonmaak-
middelen
spelletjes
speelgoed
sjoelbak
stiften/pennen
stoffer en blik
stofzuiger

tekenbeet set
verbandstrom-
meltje
vliegenmep-
per waslijn met 
knijpers
wasmachine
wasmiddel

OVERIG
kinderbedje met een dik 
matras (60 x 120)
kinderstoeltje
kinderbadje
aankleedkussen
traphekje boven en 
beneden

speelgoed zowel voor 
binnen als buiten
spelletjes
zandbak
traptrekker
nacht en bedlampje
plastic bekers/bestek
bolderwagen
boeken

veranda met stoelen 
buitendekens 
hottub
tuinset (4 stoelen en 
kussens)
parasol
bbq
tafelkleed
zandbak
picknickkleed
zonneterras 
divers speelgoed
bolderwagen

KINDEREN

naast een mooi uitzicht en fijne sfeer

BUITEN
Het huisje staat op het erf van ons koloniehuisje dat te zien Het huisje staat op het erf van ons koloniehuisje dat te zien 
is vanaf de weg Frederiksoord/Noordwolde naast Hoeve is vanaf de weg Frederiksoord/Noordwolde naast Hoeve 
Prinses Marianne. (zie bijgevoegde foto) We hebben zelf Prinses Marianne. (zie bijgevoegde foto) We hebben zelf 
geen oversteek over de sloot, alleen een loopbruggetje. Via geen oversteek over de sloot, alleen een loopbruggetje. Via 
Hoeve Prinses Marianne (nr 33) kunnen jullie gewoon naar Hoeve Prinses Marianne (nr 33) kunnen jullie gewoon naar 
het huisje rijden, over het graspad tussen de sloot en de het huisje rijden, over het graspad tussen de sloot en de 
heg. De parkeerplaats is speciaal voor de gasten!  heg. De parkeerplaats is speciaal voor de gasten!  


