Adverteren? Zadkine Media - info@zadkinemedia.nl - Telefoon 010 - 436 91 24 - zadkinemedia.nl

BijzondereZaken.nl |
huur een
Motorjacht!

Zoek & vind alle zaken die bijzonder zijn!

KASTELEN & LANDHUIZEN
Arrangementen ∙ Reizen op maat
Groepen ∙ Bedrijven

Vaarles/instructies inbegrepen,
ook zonder ervaring of vaarbewijs.

Vertrouwd boeken
COMFORTABELE APPARTEMENTEN
bij dè specialis t!

MET EEN PLUS!

KASTEELOVERNACHTINGEN.NL
Knus restaurant • Activiteiten • 24/7 beveiliging • Wasserette

0222-317281 | www.hotelboschrand.nl
Wij verhuren diverse vakantiewoningen en appartementen
dichtbij het strand en dorpen:
Zoutelande, Westkapelle en
Dishoek. Huisdieren zijn op
aanvraag toegestaan.

BELEGGINGSPAND
COMFORTABELE
APPARTEMENTEN
VERKOPEN?
0172 51 81 13
MET EEN PLUS!
www.laanyacht.nl
Knus restaurant • Activiteiten • 24/7 beveiliging • Wasserette

WWW.BODOPUWPAND.NL

jachtverhuur in Woubrugge
het groene hart van nederland

3 nachten kamer met balkon of terras € 232,50
p.p. HP (incl. 3x diner + 3x ontbijtbuffet), 2 nachten
€ 175 p.p. Incl. ontbijt 3 nachten € 195 p.p.,
2 nachten € 145,-- p.p.. Ook week/midweek
mogelijk en zomermaanden beschikbaar.
Gratis parkeren + Gratis Wi-Fi.

5-daags arrangement:

‘IN ZUID-LIMBURG’

•
•
•
•
•
•

welkomst kopje koffie/thee
4x overnachten
4x ontbijtbuffet*
4x 3-gangendiner*
kortingskaartjes
wandel- en fietsroutes

*wij volgen de actuele coronaregels, indien

restaurant niet open kan, is afhalen ook mogelijk.

E240,- p.p.

WWW.KUSTLICHT.NL | 0118-561809

HOTEL-EPERLAND.NL - TEL: 043-4551240

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

www.serviceflatbelvedere.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

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.

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

Dennenlaan 100
6711 RB Ede

In principe is alles welkom, mits courant.
Overleg voor complete inboedels bij bijv.
overlijden, kleiner gaan wonen e.d. of algehele
boedelruiming.

www.woonstede.nl

-,567 € :fanav ruuH
.k.k -,052.68 € :fanav pooK

ROMANTISCHE BED & BREAKFAST

:po kjik eitamrofni reem rooV
eredevleb/ln.edetsnoow

dichtbij Sainte Mère Eglise in Normandië

Logeren bij Nederlanders in Normandië
Kamers v.a. €95 per nacht inclusief ontbijt
www.bb-sainte-mere-eglise.com
maisonleshirondelles@gmail.com

Om te kopen is de 4300m2 winkel
3 (delen van) dagen open.

Oppassen in woningen
iets voor u?

U steunt er een zaak van
levensbelang mee.

IWB in Epe • zorgvuldig en vertrouwd

Bel tijdens kantooruren voor overleg
en/of informatie: Kollumerzwaag
0511 441542/441212 www.lichtpuntinfo.nl

T 0578 - 614 235 I www.iwbepe.nl

3 Dagen voordelig naar de Achterhoek
Al 14 jr de allerbeste toiletzitting
met onderdouche

Opstaan doe jezelf!

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

Sta-opGun
stoel “de
Bib”,100%
zonder stroom.
Uzelf
hygiëne

en wellness

De ‘Bib’ is een innovatieve, stĳlvolle mechanische sta-op stoel
zonder stroom. Werkt altĳd en houdt u fit. Volgt de natuurlĳke opsta beweging en zorgt ervoor dat u in beweging blĳft.

• € 745,- incl. btw en 3 jr garantie
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Opstaan doe jezelf!

Opstaan doe jezelf!
Opstaan doe• jezelf!
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•Terugkoop regeling, voor als uw omstandigheden
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