Start bouw TexelLodges op: demooisteplekoptexel.nl!
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Oktober 2017
Texelliefhebber,
2 jaar geleden hebben wij ons hotel Alpha verkocht en zijn wij vanuit De Koog naar Den Hoorn
verhuisd.
Wij genieten hier van de rust, de ruimte, het mooie uitzicht, de vogels en hazen op het land,
mooie luchten en zonsondergangen. De luchten en zonsondergangen worden regelmatig door
ons gepost op facebook of onze site.
Mensen die bij ons komen, zeggen vaak; "wat wonen jullie op een mooie plek en wat is het hier
lekker rustig". Wij zijn het daar helemaal mee eens, vandaar de naam van onze website:
"www.demooisteplekoptexel.nl".
Medio 2018 kunt u met ons mee genieten. Wij starten dan met de verhuur van 3 luxe B&Bkamers met eigen sanitair.
De tekeningen zijn goedgekeurd, het asbest is gesaneerd, 1 schuur is gesloopten de bouw is
inmiddels gestart. Filmpjes van o.a. sloop en het storten van de vloer kunt u hier zien.
Als de staalbouwers en dakdekkers klaar zijn, gaan wij in een deel van de nieuwbouw de 3
kamers realiseren. De bouw kunt u volgens via de camera met live beelden.
In de oude schuren zijn wij zijn vanaf dag 1 begonnen met het stallen van caravans. Gasten die
de caravan kwamen brengen en weer halen zeiden "mag je hier een camping maken dan
komen we gelijk bij jullie logeren". Een camping mogen wij hier helaas niet beginnen, maar wij
mogen wel vanaf begin april tot eind oktober 1 kampeerplek aanbieden aan een
Texelliefhebber. Meer hierover in een volgende nieuwsbrief.
Zodra het dak van de schuur er op zit kunnen de caravans in de nieuwe schuur ondergebracht
worden.
Wilt u ons blijven volgen kijk dan regelmatig op onze facebookpagina of op onze site. Via
facebook zullen wij binnenkort een "like, win & deel" actie starten met kans op een weekend- of
midweekverblijf in onze nieuwe accommodatie.

Tot de volgende nieuwsbrief.
Hartelijke groeten van Robert en Ada.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u texellodges@gmail.com toe aan uw adresboek.

