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De Gaard,
is onderdeel van Stichting “Gasterij in de boomgaard”. Naast ons B&B “De Gasterij” met beperkte
verblijfsduur, bestaat vanaf 1 januari 2017 de mogelijkheid om in “De Gaard” langer te verblijven.
“De Gaard” is gelegen aan een buitenweg in het landelijk gebied in de kop van Noord-Holland, 5 km
onder Schagen en 8 km van het strand.
U bent welkom in “De Gaard” tijdens of na een intensieve tijd, waarin bijvoorbeeld sprake is/was van:
- relatieproblemen, waarin het goed is tijdelijk op afstand van elkaar te wonen
- na scheiding, als u tijdelijk onderdak behoeft
- belastende mantelzorg, om even op adem te komen
- na ziekenhuisopname, om tijdelijk te wonen zonder trappen en drempels en/of op zoek naar
iets meer zekerheid
- burn-out/overspannenheid
- enz. enz.
Het appartement is ook beschikbaar voor mensen met een minimale beurs die bijvoorbeeld als gevolg
van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of langdurig hoge ziektekosten al langere tijd leven zonder
financiële ruimte voor een vakantie.
“Een Gaard”, is een omringde- beschermde tuin. Dat is wat onze boomgaard is en dat willen wij u bieden.
Daarnaast klinken omschrijvingen als “lusthof” en “paradijs“. Door ”oudere” omwonenden wordt al
sinds zij zich kunnen herinneren zo over de boomgaard gesproken. Een typering waarin wij ons helemaal herkennen. U bent van harte welkom om daarvan mee te genieten.

Wij -Gon en Jos Timmerman- bieden als gastvrouw/gastheer u ons luisterend oor als u behoefte heeft
om even van u af te praten. U verblijft in “De Gaard” op basis van zelfredzaamheid.
Voor uw maaltijden kunt u de groenten uit onze biologische moestuin gebruiken. In het najaar vallen
de appels en peren in de boomgaard ook voor uw appelmoes of gestoofde peertjes. Zin in een eitje?
Kijkt u even of onze kippen hebben gelegd. Meegenieten van onze schapen of de paarden van de buren,
een wandelingetje door de boomgaard is voldoende.
Liever actief ? Fietsen of wandelen in de omgeving ? Het kan allemaal.

--

“De Gaard”, is een tweepersoons appartement met:
- prachtig uitzicht op de boomgaard
- eigen ingang
- complete keuken met combimagnetron
- geheel voorzien van vloerverwarming
- alles gelijkvloers zonder drempels
- aparte slaapkamer
- ruime badkamer
- kosteloos gebruik van beddengoed en handdoeken
- gratis WiFi
- gezamenlijk gebruik van bibliotheek
- TV en radio/CD/DVD-speler
- vrij gebruik van fietsen
- haal- en brengservice, van en naar NS station Schagen.
U bent welkom als gast in “de Gaard” met een aanbeveling van uw huisarts of een 1e lijns-hulpverlener,
bijv. een psycholoog, maatschappelijk werker, pastor, fysiotherapeut, etc.
Wij sturen u een aanbevelingsbrief toe, nadat u ons kenbaar hebt gemaakt te willen komen.
Vooraf telefonisch contact met u, stellen wij zeer op prijs
U betaalt naar draagkracht voor het appartement, minimaal
€ 60,- per weekend
€ 80,- per midweek
€ 140,- per week

(vrijdag na 15.00u - maandag 11.00u)
(maandag 15.00u - vrijdag 11.00u)
( zaterdag 11.00u - zaterdag 11.00u)

Betaalt u minder dan wordt het verschil door de Stichting
aangevuld.
Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de
Stichting en andere donateurs.
Zij vinden met ons dat u, in uw situatie, meer dan welkom
bent in dit bijzondere zorg-vrij appartement.
Het appartement is rookvrij, huisdieren zijn niet toegestaan

De werkelijke kosten van uw verblijf zijn: (huur, inclusief gas/licht/water)
€ 105,- per weekend
€ 140,- per midweek
€ 245,- per week.
Bent u draagkrachtig genoeg, dan verwachten wij dat u naar rato meer dan het minimum betaalt.
Is het voor u mogelijk om meer dan de werkelijke kosten te betalen, dan wordt u daartoe van harte
uitgenodigd dit te doen. Op die manier maakt u het mogelijk om minder draagkrachtige gasten een
verblijf te gunnen.

Waar vindt u ons:
Groenveldsdijk 2
1744 GD Sint Maarten,
(Gemeente Schagen)
tel.: 0224-227714
mail: info @ gasterijindeboomgaard.nl
site: www.gasterijindeboomgaard.nl
--

”De Gaard” heeft als doel mensen op adem te laten komen tijdens of na een intensieve tijd waarin bijvoorbeeld
sprake was van een verlieservaring en/of overspannenheid, burn out. Daarnaast staat de gaard open voor
mensen die al langere tijd leven van een minimum inkomen. Gasten betalen naar draagkracht. De gastvrouw en
-heer bieden hun luisterend oor als u even uw hart wilt luchten. Hiermee is “De Gaard” een uniek verblijf.

