WWW.BIJZONDEREZAKEN.NL
Vakantiewoning in de Ardèche huren
vanaf € 795 p.wk. Meer info:
villaindeardeche.nl (Tel. 036-7505201)

BELLEN IS SNELLER EN GEZELLIGER
Vraag nu de folder
aan om veilig
in Nederland op
vakantie te gaan!

huur een
Motorjacht!
Vaarles/instructies inbegrepen,
ook zonder ervaring of vaarbewijs.

COMFORT
SEIZOENSPLAATSEN OP
BOS PARK BILTHOVEN

Het huiskamerhotel op de Veluwe!

Op een Comfort seizoensplaats,
kunt u elke dag in de periode
van april 2021 tot en met oktober
2021 genieten van rust. Dus niet
alleen in de (school-) vakanties,
maar ook in het weekend, of als u
doordeweeks even vrij bent.

0577-411521 - HOTELVIERHOUTEN.NL

4 Daags arrangement á € 232,50 p.p. HP
(3x ontbijt en 3x 4-gangen diners). Gratis
parkeren, WI-FI, 1 dag fiets en kaart Texel.
Tot 27 maart vergoeden wij de totale kosten
van uw overtocht. Gratis annuleren.

Bel 0222-317281 | hotelboschrand.nl

Al 10 jaar de beste
datingsite voor 50-plussers!
www.50plusmatch.nl

3 Dagen voordelig naar de Achterhoek

COMFORTABELE
APPARTEMENTEN
0172 51 81 13
www.bosparkbilthoven.nl
www.laanyacht.nl
MET EEN PLUS! 030 - 2286777

jachtverhuur in Woubrugge
het groene hart van nederland

Knus restaurant • Activiteiten • 24/7 beveiliging • Wasserette
Weet u nog?
Spaanse griep, Mexicaanse griep,
SARS en nu...

Haarlemmerolie

LEZERSAANBIEDING:

E109,Drie dagen Achterhoeks genieten….
• Twee overnachtingen in een kleine Boetiek kamer
• Twee maal uitgebreid genieten van ons Gelderse ontbijt
• Eén maal het drie gangen keuze menu op de eerste avond
• Eén maal een vier gangen streek menu op de tweede avond
• Borrelgarnituur in de Waterloobar tussen 21:00 en 22:00 uur
• Gratis WIFI, zwembad, sauna en spa, wandel en fietsroutes

PP

Boetiek hotel BonAparte | Lochem | T. 0573 298 900 | hotelbonaparte.nl

OOK PREVENTIEF TE GEBRUIKEN

COMFORTABELE
APPARTEMENTEN
Nu bĳ ons
te bestellen! Ook o.a
MET EENverkrĳgbaar
PLUS! bĳ apotheek en drogist
Knus restaurant • Activiteiten • 24/7 beveiliging • Wasserette
www.oprechtehaarlemmerolie.nl

COMFORTABELE
APPARTEMENTEN
MET
COMFORTABELE
APPARTEMENTEN
MET EEN
EEN PLUS!
PLUS!
NETNEMETRAPPA ELEB
ATROFMOC

www.serviceflat-belvedere.nl
!SULP NEE TEM
etteressaW • gnigilieveb 7/42 • netietivitcA • tnaruatser sunK

Huur vanaf: € 765,Koop vanaf: € 86.250,- k.k.
Voor meer informatie kijk op:
woonstede.nl/belvedere

Huur vanaf: € 765,Koop vanaf: € 86.250,- k.k.
Voor meer informatie kijk op:
woonstede.nl/belvedere

-,567 € :fanav ruuH
.k.k -,052.68 € :fanav pooK
:po kjik eitamrofni reem rooV
eredevleb/ln.edetsnoow

Dennenlaan 100
6711 RB Ede

www.woonstede.nl

Om uw overcomplete spullen ter beschikking
te stellen aan de goederenwinkel van ons chr.
opvangcentrum voor mensen in nood en ‘open
huis’ voor alleenstaanden, eenzamen enz.
In principe is alles welkom, mits courant.
Overleg voor complete inboedels bij bijv.
overlijden, kleiner gaan wonen e.d. of algehele
boedelruiming.
Om te kopen is de 4300m2 winkel
3 (delen van) dagen open.
U steunt er een zaak van
levensbelang mee.
Bel tijdens kantooruren voor overleg
en/of informatie: Kollumerzwaag
0511 441542/441212 www.lichtpuntinfo.nl

Al 14 jr de allerbeste toiletzitting
met onderdouche
Gun Uzelf 100% hygiëne en wellness
• € 745,- incl. btw en 3 jr garantie
• Past op vrijwel iedere wc-pot
Klant
beoordeling
• Installatie zonder hakken of
breken € 195,- incl. btw
9,4
en materialen
Eenvoudig te installeren - gebruiksvriendelijk - met geurvreter verwarmde zitting - afstandsbediening - gratis proberen - betaal achteraf

072 5629 269 / 020 6141 232 • spatoilet.com

