
WoodStay: Een bijzondere overnachting op het Groninger Hoogeland 

Wie wil er niet (ver)blijven? 
  
  

 
  
Leermens – 17 maart 2014 
Het is bijna zover, WoodStay gaat van start. Wat is mooier dan ’s ochtends wakker worden in een 
Baraka, naar buiten stappen en een weids landschap om je heen zien? Leven met de seizoenen, reeën 
spotten en vogels horen fluiten. Dat kan op het Groninger Hoogeland in onze houten stee. Vanaf 
Goede Vrijdag 18 april kunnen gasten hier overnachten: www.woodstay.nl.   
  
WoodStay 
WoodStay is een bijzonder verblijf in een duurzaam houten huisje - de Baraka - op het Groninger 
Hoogeland. Drie Baraka’s staan klaar en naast de standaard aanwezige voorzieningen zijn er 
verschillende extra’s; koken op een hout gestookte kachel in de buitenkeuken, een te reserveren 
mobiele sauna en diverse arrangementen.  
  

 
  
WoodStay is gevestigd net buiten het dorp Leermens op een historische plek: het voormalige 
borgterrein van de zestiende-eeuwse borg Grevinga. Resten van de borg zijn terug te vinden in de deels 
oude muren, in de kelder en het door de oorspronkelijke gracht omgeven terrein.  
 
De Baraka 
De Baraka is het eigen ontwerp van Harry Aalberts, eigenaar van Aalberts Hout en WoodStay. Het is een 
volledig geïsoleerd, comfortabel tweepersoons houten huisje met veel bergruimte. Alles aan de Baraka 
is van inlands Larikshout met het FSC-keurmerk. Meer informatie over de Baraka’s: www.aalberts-
hout.nl  
  

http://www.woodstay.nl/
http://www.aalberts-hout.nl/
http://www.aalberts-hout.nl/


Bijzondere activiteiten  
In de omgeving van WoodStay zijn onder andere mooie wandelingen en fietstochten te maken. Ook 
kunnen wij diverse arrangementen verzorgen, zoals ‘scheuren door het Hoogeland’ met een leger Daf 
YA 66, sauna-arrangement in de mobiele sauna, houtcursus, cursus Gronings, rondleiding door een 
middeleeuwse kerk in de omgeving, etc. Er is veel mogelijk, indien vooraf gereserveerd.  
 
Praktisch 
Vanaf het Paasweekend, 18 april 2014 is WoodStay geopend. Iedereen die in alle rust en ruimte een 
weekendje weg wil, kan nu reserveren. Ook midweken en een paar dagen er tussen uit zijn mogelijk. 
Een overnachting in een Baraka voor twee personen inclusief ontbijt kost €65,- per nacht.  
De kosten voor arrangementen zijn wisselend en afhankelijk van het aantal deelnemende personen.  
Voor meer informatie over WoodStay, arrangementen en reserveringen ga naar: www.woodstay.nl  
 

http://www.woodstay.nl/

