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GELUKKIG NIEUWJAAR! 

 

Het nieuwe jaar is weer begonnen en we wensen iedereen dan ook een gelukkig en bovenal gezond 

2015 toe. December met al zijn feestdagen is voorbij. Nu moeten we weer vooruit kijken en dat is 

leuk. Het nieuwe seizoen komt er namelijk weer aan. Gelukkig hoeft er, na de volledige make-over 

van vorig jaar, niet meer zoveel aan ons chalet te worden gedaan.  

Dat betekent natuurlijk niet dat we klaar zijn. Er moeten nog enkele luiken worden geverfd en de 

schuur moet in de lak worden gezet. 

Het belangrijkste is, als het goed is, al gebeurd. Zoals de huurders wellicht gemerkt hebben was de 

douchebak een beetje wiebel. De enigszins verrotte houten vloer is er uit en vervangen door een 

nieuwe vloer en ook de douchebak en kraan zijn vernieuwd. 

 

 

  
 
 

TOISON D’OR 
 

  

Eigenaren van chalets op Toison d’Or hebben een jaarcontract. Elk jaar is het dan ook weer 

spannend of het contract wordt verlengd en of je op dezelfde plek mag blijven staan. Wij mogen 

gelukkig weer een jaartje verder. Helaas is wel het stageld weer verhoogd, waardoor ook wij 

genoodzaakt zijn om onze prijzen aan te passen. Alles heeft natuurlijk te maken met de komst van 

het mooie zwembad. Wij vinden dat een waardevolle uitbreiding van het park. Een ander voordeel is 

dat het seizoen een maand langer duurt. In plaats van 1 oktober sluit het park 31 oktober. Het 

frappante is wel dat er deze maand vanuit Toison d’Or geen service meer wordt verleend; geen 

zwembad, geen winkel, geen restaurant, geen wifi…… , maar ach, dat lost zich wel op. 

 

Zover wij weten zijn er deze winter geen veranderingen op het park doorgevoerd. In april weten we 

dit zeker, want dan gaan we alles weer opbouwen en zomerklaar maken. 

 



 

 

BESCHIKBAARHEID 

 

Voor 2015 hebben we, net als voorgaande jaren, weer een schema opgesteld met beschikbaarheid en 

prijzen. Wij hopen jullie het komend seizoen (weer) als gasten te mogen verwelkomen. 

 

 
 

MEER INFORMATIE 

 

De meest actuele informatie treft u ook 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  

(klik op het logo om ons te ‘liken’) 

 

 

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

 
 

https://www.facebook.com/pages/geengesleurnl-mobilhome-te-huur-nabij-St-Tropez/284311801618709
http://www.geengesleur.nl/

