
“B&B de Klokkenstoel” ligt op een van de 
mooiste plekjes van Friesland in het dorpje 
Goingarijp, een idyllisch plaatsje aan de 
Goingarijpsterpoelen en het Sneekermeer, 
slechts 6 km van Joure. Het is zowel over 
de weg als het water prima bereikbaar. De 
B&B is gevestigd  in een verbouwde kop/
romp boerderij (uit 1817). Tevens is er een 
gezellig restaurant aanwezig in de boerderij 
waar de B&B ook is gevestigd. De boerderij 
staat pal naast de oudste Friese 
klokkenstoel - vandaar de naam - met 
daarachter een pittoresk kerkje. De klok 
zelf is in 1527 gegoten en het kerkje 
dateert van 1770. 

Op de begane grond van de boerderij 
bevinden zich 3 appartementen, met eigen 
terras op het zuidwesten, grenzend aan de 
tuin. Boven bevindt zich de Bed & Breakfast 
met 6 kamers, ieder met een eigen 
badkamer, de gezellige gemeenschappelijke 
ruimte met bar, keuken, vide en een heerlijk 
dakterras. Hiervandaan hebt u een 
schitterend uitzicht over het meer.

B & B  D E  K L O K K E N S T O E L  

Appartementen 

Op de begane grond heeft “B&B de Klokkenstoel”
twee appartementen en een studio. De 
appartementen ‘Stern’ en ‘Valk’ zijn geschikt voor 4 
personen. De studio ‘Optimist’ is geschikt voor 2 
personen. Door de ligging van de appartementen 
bent u verzekerd van privacy en toch is het 
Sneekermeer en het gezellige restaurant om de 
hoek. Een verblijf in één van de appartementen 
biedt u de mogelijkheid om van de natuur en de rust 
te genieten en daarnaast de gelegenheid om er een 
actieve vakantie van te maken: zeilen, surfen, 
zwemmen, vissen, kanoën, fietsen en wandelen.  

Omgeving 

Door de schitterende ligging aan het 
Sneekermeer is “B&B de Klokkenstoel” bij 
uitstek geschikt voor activiteiten op en om het 
water. 
U kunt zeilen, varen met een sloep, kanoën, 
vissen, zwemmen, roeien en voor fietsers zijn 
talloze fietstochten uitgezet, bijvoorbeeld 
rondje Sneekermeer, de pontjes-route e.d. 
In Heerenveen en St. Nicolaasga, een 
kwartiertje rijden, zijn 9 en 18 holes 
golfbanen. 
Vanuit “B&B de Klokkenstoel” zijn er 
wandelpaden aangelegd langs het Sneekermeer, 
richting Terherne en de natuurgebieden ten 
westen van het meer. Het Kameleondorp in 
Terherne ligt 3 km van Goingarijp.  

In Joure (6 km) kan men gezellig winkelen en 
hier is ‘Speelbos’ (speelparadijs voor kinderen), 
een sauna, museum en een groot subtropisch 
zwemparadijs.  
Historische stadjes zoals Sneek, Franeker, 
Hindeloopen en Sloten liggen vlak in de buurt. 
De culturele hoofdstad van 2018, Leeuwarden, 
bereikt u binnen een half uur. 
Wilt u eens lekker uit eten? Dat kan natuurlijk 
in het restaurant beneden maar ook in 
Terherne, Joure, Sneek en Heerenveen zijn 
talloze gezellige restaurants. 
Vanaf het dorp Goingarijp kunt u de 
fietsroute rondje Sneekermeer starten. Voor 
meer informatie kunt u kijken op 
fietsroutenetwerk.nl

http://fietsroutenetwerk.nl
http://fietsroutenetwerk.nl


 Stern en Valk (4 personen) 

 Gezellig ingerichte woon- / eetkamer 

 2 slaapkamers met elk twee 1-persoonsbedden (boxspring). 

 Alle bedden zijn voorzien van 1-persoonsdekbedden 

 Badkamer met douche / toilet / wastafel 

 Keuken met 4-pits gasstel, afzuigkap, afwasmachine, koelkast, magnetron,                    
Nespresso machine met melkopschuimer, stofzuiger 

Centrale verwarming / WIFI/ TV 

Tuinmeubelen / parasol 

Optimist (2 personen) 

 Zit/slaapkamer met twee 1-persoons boxspring bedden 

 Eettafel met 4 stoelen en een ingerichte kleine keuken met koelkast, Senseo  

 Compacte badkamer met douche / toilet / wastafel 

 Centrale verwarming, WIFI, TV 

 Tuinmeubelen / parasol
Contact 

B&B DE KLOKKENSTOEL  
Karina Jans 
It Hof 3, 

8511 AE, Goingarijp 

Tel: 0031-618487911 
Email: info@klokkenstoelaanhetwater.nl 

KVK: 81251327 
IBAN: NL58 KNAB 0604 2436 77 

Google maps locatie

mailto:info@klokkenstoelaanhetwater.nl
https://goo.gl/maps/gSDAWg9NWwYxYJqX9


Prijzen Appartementen 

Optimist  
2 personen 

Weekend 
Vrijdag 16.00-
Zondag 10.00

Lang Weekend 
Vrijdag 16.00-
Maandag 10.00

Midweek 
Maandag 16.00-
Vrijdag 10.00

Week 
Vrijdag 16.00-
Vrijdag 10.00

Laagseizoen € 200 € 225 € 225 € 310

Tussenseizoen € 220 € 260 € 260 € 360

Hoogseizoen € 260 € 290 € 290 € 450

Stern/Valk 
4 personen

Weekend 
Vrijdag 16.00-
Zondag 10.00

Lang Weekend 
Vrijdag 16.00-
Maandag 10.00

Midweek 
Maandag 16.00-
Vrijdag 10.00

Week 
Vrijdag 16.00-
Vrijdag 10.00

Laagseizoen € 300 € 325 € 325 € 460

Tussenseizoen € 350 € 390 € 390 € 590

Hoogseizoen Minimaal 3 
nachten

€ 410 € 410 € 690

Pasen 4 nachten van vrijdag tot dinsdag: 

 €450 (VALK of STERN)  & € 325 (OPTIMIST) 

Hemelvaart 4 nachten van donderdag tot maandag: 

€495 (VALK of STERN) & €350 (OPTIMIST) 

Pinksteren 4 nachten van vrijdag tot dinsdag 

 €495 (VALK of STERN & €350 (OPTIMIST) 

Laagseizoen:  1 januari 2021 t/m 21 maart 2021                    
          1 oktober 2021 t/m 31 december 2021    
      (m.u.v herfst en kerstvakantie) 

Tussenseizoen:  21 maart 2021 t/m 9 juli 2021    
              herfstvakantie & kerstvakantie  

Hoogseizoen:  9 juli 2021 - 5 september 2021

- Prijzen exclusief :  

- linnenpakket en badhanddoeken € 12,50 per persoon/verblijf  (verplicht) 

- toeristenbelasting €1,50 per persoon per nacht (verplicht) 

- Schoonmaak €50 VALK of STERN, €40 OPTIMIST (verplicht) 

- ontbijt €15 per persoon per dag (optioneel) 

- Hond €40 per hond per verblijf (verplicht indien van toepassing) 

- Inchecken vanaf 16.00 / uitchecken tot 10.00 

- Appartement dient netjes opgeleverd te worden (vaatwasser uitgeruimd, 

koelkast leeg, bezemschoon) 

Bootverhuur 
Via “B&B de  Klokkenstoel” kunt u tevens een Sloep 
tot 8 personen of een open zeilboot (Valk) huren. 

Informeer naar de mogelijkheden



Voor reserveringen graag mailen naar info@klokkenstoelaanhetwater.nl. Vermeld uw :  

-  naam, adres, telefoonnummer  

- aantal personen, 2 persoons studio Optimist of 4 persoonsappartement Valk of Stern:  

- datum gewenste aankomst/vertrek: 

- ontbijt €15 per persoon per dag : ja/nee 

-  huisdier : ja/nee  

De reservering is pas definitief op het moment dat u een bevestiging hiervan krijgt.  

Zodra u een bevestiging heeft ontvangen, dient de helft van het totale bedrag binnen 14 dagen na de datum van reservering te zijn overgemaakt. U ontvangt een 
reserveringsbevestiging met informatie over de betaling.  

Het resterende bedrag dient uiterlijk 2 weken voor uw verblijf te zijn overgemaakt.  

Mocht u nog verdere vragen hebben, dan kunt u uiteraard een bericht sturen naar info@klokkenstoelaanhetwater of bellen met 06-18487911.  

Ik hoop u binnenkort te mogen verwelkomen!  

Karina Jans  

KVK: 81251327 
IBAN: NL58 KNAB 0604243677  


