
NIEUWSBRIEF MOBILHOME OP TOISON D’OR  nr. 03 

 
 

KLAAR VOOR DE ZOMER 

 

Drie weken later. We zijn alweer op Toison d’Or om te werken aan ons Chalet. De oude veranda is 

verwijderd en heeft plaatsgemaakt voor een mooi groot houten terras, voorzien van een mooie 

buitenkeuken. Ook is het nieuwe matras (op tijd) geleverd, iets wat voor franse begrippen toch 

uniek is. 

Iedereen, van jong tot oud, werkte mee om er iets moois van te maken en dat is gelukt. 
 

   

   

Zo hebben we de luikjes geschuurd en geschilderd, de schutting in de olie gezet, de satelliet 

verplaatst, het terras verder uitgebreid met een houten vlonder en alles binnen gezellig en 

praktisch  gemaakt. Ook zijn de kussens van de bank vervangen. 

Gelukkig werkte het weer mee, zodat we alles buiten konden doen.  

Ook zijn we blij met alle hulp die ons de afgelopen weken is aangeboden. Hartelijk dank daarvoor! 



 

  

We zijn trots om jullie een rondleiding te geven door ons huisje. We beginnen bij de slaap- en 

woonkamer. Thuisgekomen bleek dat we geen foto’s hebben gemaakt van de keuken met daarin het 

nieuwe kruidenkastje en van de televisie en haar nieuwe opstelling.  

Dan is er voor jullie toch nog een verrassing! 

 

   

 

Buiten heeft alles een heel ander gezicht gekregen en daar hebben we veel werk van gemaakt. Per 

slot van rekening ben je in de zomermaanden graag buiten in een prettige omgeving. Je kunt nu 

lekker op de veranda in de schaduw zitten, maar ook in de zon op ons zijterras. 

Een extra relax-moment bieden de ligstoelen vòòr de veranda. 

 

   

   



   
  

Wij zijn klaar voor de zomer en wensen jullie een prettige vakantie! 

 

MEER INFORMATIE 

 

De meest actuele informatie treft u aan op onze website: www.geengesleur.nl  

 

U kunt contact opnemen via het contactformulier van de website (u wordt hierbij doorgelinkt naar 

de website van mijnhalszaak.nl) of door ons te bellen: 

 

Art en Margriet Koelewijn 

Beuger 12 

3448 KK Woerden 

0348-430099 of bij geen gehoor 

0348-407000 

 

 

Graag tot ziens en een hartelijke groet! 

 

 

Wij zouden het leuk vinden wanneer u ons ook volgt op facebook: 

https://www.facebook.com/pages/geengesleurnl-mobilhome-te-huur-nabij-St-

Tropez/284311801618709 

 

 

 

 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief aangezien u in het verleden interesse heeft getoond. 
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