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AK ANTIE WONING

Huur een vakantiewoning van PV Stad Leiden

Er even
tussenuit?

BUDEL • MEPPEN • ECURAS • DINANT

PV Stad Leiden vakantiehuizen
Genieten van een welverdiende vakantie tegen een scherpe
prijs? Dan bent u bij PV Stad Leiden aan het juiste adres. U
heeft keuze uit vier verschillende vakantiehuizen, waarvan
twee in het buitenland (België en Frankrijk). Voor ieder wat
wils! Zo kunt u lekker weg in eigen land of genieten van al het
moois dat België en Frankrijk te bieden hebben.

De vakantiewoningen worden stuk voor stuk goed onderhouden
door onze enthousiaste beheerders die zich met veel liefde inzetten om van de vakantiehuizen voor u een heerlijke plek te maken.
Elk huisje heeft zijn specifieke kenmerken en bijzonderheden, net
als de omgeving waarin het huisje staat.

Dinant
Dinant - in de Belgische provincie Namen - wordt een van de leukste stadjes van de Ardennen genoemd en ligt op slechts een uurtje
rijden van Brussel. Het stadje ligt langgerekt langs beide Maasoevers
in de schaduw van de beroemde Citadel van Dinant van waaruit u
een schitterend uitzicht hebt. Tijdens een bezoek aan de Citadel
van Dinant ontdekt u de rijke historie. Bovendien is hier een interessant museum gevestigd met een uitgebreide collectie wapens en
herinneringen uit het verleden van Dinant. Vanwege zijn ligging is
het vakantiehuis in Anseremme, nabij Dinant, ook de ideale uitvalbasis voor een korte wintersportvakantie. Kortom, Dinant heeft
genoeg te bieden.

Écuras
Meppen
Meppen ligt tussen Hoogeveen en Emmen in Drenthe. Het dorp
grenst aan het bos De Mepperdennen en het jeneverbesgebied De
Palms. Beiden perfect voor een fijne wandeling. In de omgeving van
Meppen zijn een golfbaan, diverse maneges, de dierentuin van
Emmen, diverse galerieën en andere bezienswaardigheden.
Kortom, genoeg te doen.

Budel
Budel, een dorpje in Noord-Brabant op de grens met België, is
omringd door bossen en heide. Het ligt ongeveer 25 km ten zuiden
van Eindhoven. Wilt u gezellige sfeer proeven in Brabant? Dat kan!
Vakantie in Budel is op en top genieten van het bourgondische
Brabant, met België en Limburg op fietsafstand. Er zijn talrijke fietsen wandelroutes in Budel en omgeving, o.a. naar de Achelse Kluis
(abdij) in Hamont Achel. Budel zelf heeft een rijk aanbod aan winkels, cafeetjes en eetgelegenheden.

2 | Vakantiewoning PV Stad Leiden

Écuras is een gemeente in het Franse departement Charente, bekend
om zijn vele zonuren. Ons vakantiehuis staat in vakantiepark ‘Village Le
Chat’. In dit park hebben veel Nederlanders hun tweede huis; het voelt
dus als een thuis ver van huis. Op het park vind je tennisbanen, een
minigolfbaan en een zwembad. In de omgeving is prachtige natuur voor
een heerlijke wandeling. Kortom beaucoup de plaisir!
Wilt u meer weten? Blader dan snel verder in deze brochure.
Daar vindt u foto’s van de huisjes en meer informatie.
Alvast een fijne vakantie toegewenst!
PV Stad Leiden

Budel
Noord-Brabant

De omgeving
Budel ligt op de grens van Nederland en België ten zuiden van
Eindhoven en ten westen van Weert. De mensen zijn er op z’n
Brabants: vriendelijk en gastvrij. Het huisje staat officieel in de
gemeente Budel, maar Gastel is het dichtstbijzijnde dorp. In
Budel zit u midden in de natuur. Het is er nog echt stil en
donker zodat u de vogels kunt horen en de sterren kunt zien. In
de bossen kunt u heerlijk wandelen en ook zijn er diverse fiets
routes aangegeven. Via een smokkelp ad zit u zo in België en
waant u zich ver van huis. Op zonnige dagen is natuurpark

‘De IJzeren Man’ een aanrader, evenals de zandverstuivingen bij
Weert. Eindhoven (25 km) is een bezoekje waard met o.a. het
Van Abbemuseum. Ook is er een aantrekkelijk winkelcentrum.
Roer
mond heeft een oude binnenstad met kerken, pleinen
en kloosters en er is tevens een Designer Outlet Centrum.
Het witte stadje Thorn is goed te combineren met een tocht door
de Grote Peel.

De bungalow
In Budel is een prachtige chaletwoning geplaatst. Deze chalet
woning heeft een oppervlakte van circa 100m2, is gelijkvloers en
beschikt over drie slaapkamers, een badkamer en gescheiden toilet.
De slaapkamers beschikken ieder over twee eenpersoonsbedden
voorzien van eenpersoonsdekbedden. Verder beschikt de bungalow over een grote woonkamer met open keuken en een schuifpui
naar het terras. Het groen/witte chalet is geschikt voor zes personen en is toegankelijk voor (beperkt) minder validen. De keuken is
volledig ingericht met combi-oven/magnetron, vaatwasmachine,
koffiezetapparaat en koelkast/vriezer. De woonkamer is ingericht
met een hoekbank, een LCD-tv (digitenne) en een eethoek. Er is
een kinderstoel aanwezig. Uiteraard is de woning voorzien van centrale verwarming. In de grote tuin staan speelattributen voor kinderen. Tuinmeubelen vindt u in de berging.

Rust in Budel
Midden in het bos staat een prachtige
chaletwoning. De eekhoorntjes bezoeken
uw terras, in de verte hoort u wat vogels
en verder is er alleen maar stilte. Een plek
waar u heerlijk vrij bent van de dagelijkse
drukte en waar u volledig uw eigen gang
kunt gaan. En dat op nog geen twee uur rijden van Leiden!
Een chalet waar u zich in alle jaargetijden thuis kunt voelen.

Bereikbaarheid

Meer informatie

Met de auto kunt u vanuit Leiden binnen twee uur in Budel zijn.
U rijdt via Eindhoven richting Maastricht.
Met het openbaar vervoer reist u per trein naar Weert of
Maarheeze (via Eindhoven). Vandaar neemt u de bus of taxi
naar Budel.

www.vvvbrabant.nl
www.uitinbrabant.nl
www.cranendonck.nl

Vragen en/of reserveren
Zie voor de contactgegevens de achterzijde van deze folder.

Routebeschrijving
Zodra u hebt gereserveerd, ontvangt u een bevestiging.
Bij het afhalen van de sleutels ontvangt u een informatiefolder,
een routebeschrijving en een evaluatieformulier. We verzoeken u
vriendelijk dit formulier samen met de sleutels weer in te leveren.

Bergbosweg 24, 6021 SB Budel
beheerder: 	Jeannette Hendriks
e-mail:
jjhendriks1@gmail.com
afstand tot Leiden:
175 km
aantal personen:
6
supermarkt:
in Budel, 2500 m
fietsen: 	fietsverhuur in Gastel
(Familie Aarts, Grensweg 9)
zwembad:	Budel (binnenzwembad)
bezienswaardigheden:
Weert, Roermond, Eindhoven,
Antwerpen op 100 km
bijzonderheden:
zeer kindvriendelijk, smokkelpad naar
België
schoonmaakkosten:	
voor dit huisje worden extra schoonmaakkosten gerekend (zie inlegvel)
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Meppen
Me
en
Drenthe

De omgeving
Meppen ligt midden tussen het bos de Mepperdennen en het
jeneverbesgebied ‘De Palms’. Het dorp is typisch Drents, met een
landelijke, gemoedelijke sfeer en hartelijke bevolking. U kunt in
Meppen, maar ook in de buurgemeenten, heerlijk eten voor een
prettige prijs. De provincie Drenthe heeft een rijke cultuurgeschie
denis. Nergens in Nederland zijn zoveel prehistorische voorwer
pen te zien. Uit opgravingen blijkt dat het gebied rond Meppen al
duizenden jaren voor Christus werd bewoond. Hunebedden en
grafheuvels, een rijke veenkoloniale geschiedenis en vele mooie
dorpjes liggen te wachten om te worden ontdekt tijdens fiets- of

wandeltochten. Met een halfuurtje fietsen bent u in Emmen,
waar u Wild Lands of het golfslagbad Aquarena kunt bezoeken.
Houd u van bos, dan is het Drents Boomkroonpad een must. Dit
educatieve pad tussen Borger en Rolde brengt u via loopbruggen
naar de toppen van de bomen. Verder vindt u in de omgeving
vele musea die aandacht besteden aan historische bijzonderhe
den, maar ook de hedendaagse kunst heeft in meerdere musea
een voorname plek. Veel beroemde schilders zoals Vincent van
Gogh werden getroffen door de rust, de ruimte en de schoon
heid van het platteland van Drenthe.

De bungalow
In Meppen staat het huisje dat het langst in bezit is van de PV.
Al sinds 1962 gaan hier collega’s op vakantie. De laatste jaren is het
huisje ingrijpend gerenoveerd en aangepast aan de eisen van nu. In
de woonkamer vindt u een eethoek en een zithoek met houtkachel.
De keuken is volledig ingericht met combi-magnetron en vaatwasser. Er zijn drie slaapkamers met elk twee eenpersoonsbedden.
Verder is er een badkamer met douche en een apart toilet. De bungalow heeft centrale verwarming. Het huisje heeft een grote tuin
met een groot, deels overdekt terras. Tuinmeubilair is aanwezig.

Noordveldweg 5, 7855 PE Meppen
beheerder:
Maria van Dijk
telefoon:
06 23 41 26 13
afstand tot Leiden:
220 km
aantal personen:
maximaal 6
supermarkt:
in Aalden, 1,5 km
fietsen:
fietsverhuur in Zweeloo
bos:
rondom het huisje
zwembad: 	Aelderholt (bungalowpark in Aalden ca. 1
km.) Aquarena in Emmen. In het dorpje
Zweeloo is er gedurende de zomerperiode een openlucht zwembad geopend
bezienswaardigheden: 	hunebedden, Wild Lands, Oud-Aalden,
Westerbork, Orvelte. Er is in het huisje
een map met bezienswaardigheden en
een map met wandel- en fietsroutes.
bijzonderheden: 	houtkachel, deels overdekt terras, eigen
speeltoestel met schommels, glijbaan,
zandbak, ruime tuin, zeer rustig gelegen
aan de rand van het bos
schoonmaakkosten: 	voor dit huisje worden extra schoonmaakkosten gerekend (zie inlegvel)

Bereikbaarheid
Via Zwolle en Hoogeveen rijdt u in iets meer dan twee uur
van Leiden naar Meppen. Komt u met het openbaar vervoer, dan
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Onthaasten in Meppen
Drenthe staat bekend om zijn heide, schapen, hunebedden en
veen. De prachtige, afwisselende omgeving daagt u uit tot het
maken van lange tochten. De rust en de ruimte op het platteland
vormen een prima omgeving om op adem te komen en uw batterij op te laden.

kunt u het beste de trein nemen naar Emmen en van daar de bus
naar Zweeloo/Meppen nemen.

Routebeschrijving
Zodra u hebt gereserveerd ontvangt u een bevestiging. Bij het
afhalen van de sleutels ontvangt u een informatiefolder, een routebeschrijving en een evaluatieformulier. Wij verzoeken u vriendelijk
het ingevulde evaluatieformulier samen met de sleutels in te leveren.

Meer informatie
www.coevorden.nl
www.magischdrenthe.nl

Vragen en/of reserveren
Zie voor de contactgegevens de achterzijde van deze folder.

Écuras
Frankrijk (Montbron)

De omgeving
Het park ligt midden in een ongerept, zonovergoten natuur
gebied tussen heuvels in een gedeeltelijk bebost landschap, met
vele meertjes en snelstromende riviertjes. Hier kunt u heerlijk
wandelen en mountainbiken. Montbron, een mooi provin
cie
stadje met terrasjes, winkels en markt ligt op zeven kilometer

afstand. Steden als Cognac en Limoges liggen verder weg (± 80
km). Aan de kust bij La Rochelle ligt het sprookjesachtige eiland
Île de Ré. Dichter bij huis vindt u vele kastelen, prehistorische
grotten en kleine dorpjes met restaurantjes.

De bungalow
Het huisje op vakantiepark ‘Le Chat’ is bijzonder comfortabel en
biedt plaats aan maximaal zes personen. Er zijn drie slaapkamers:
één met een tweepersoonsbed en twee slaapkamers met twee
eenpersoonsbedden. De woonkamer heeft een open keuken.
Verder is er een riante badkamer, toilet, centrale verwarming en
een privéparkeerplaats voor de deur. Op elk moment van de dag
kunt u genieten van de zon, want zowel aan de voor- als aan de
achterkant van het huisje is een terras. In de berging vindt u luxe
tuinmeubilair voor de beide terrassen.

Het park
Het ruim opgezette bungalowpark ligt in het zonovergoten departement Charente, op de grens van de Dordogne en de Limousin.
Naast rust en ruimte biedt het vakantiepark volop recreatiemogelijkheden met o.a. tennisbanen en een minigolfbaan.
Midden in het park ligt een groot meer, waarin u kunt zwemmen,
vissen of ronddobberen op een luchtbed of in een bootje. Er zijn
ligweides en voor de kinderen is er een zandstrandje, compleet met
speeltoestellen. In het hoofdseizoen worden voor jong en oud allerlei activiteiten georganiseerd. Ook voor uw boodschappen hoeft u
niet ver te lopen: op het park is een winkeltje, een restaurant met
bar en er is een wasserette. Op vijf minuten loopafstand van het
vakantiepark ligt een schitterende golfbaan.

Bereikbaarheid
In een dagje rijden kunt u in Écuras zijn. De afstand vanaf Leiden
bedraagt ruim 1000 km, waarvan ongeveer 950 km autosnelweg.

Routebeschrijving
Zodra u hebt gereserveerd ontvangt u een bevestiging. Bij het afhalen van de sleutels ontvangt u een informatiefolder, een routebeschrijving en een evaluatieformulier. We verzoeken u vriendelijk dit
formulier samen met de sleutels weer in te leveren.

Meer informatie
www.villagelechat.com
www.ville-limoges.fr

Vragen en/of reserveren
Zie voor de contactgegevens de achterzijde van deze folder.

Zon in Écuras
Tussen heuvels, bossen, valleien en cognacwijngaarden ligt
vakantiepark ‘Le Chat’. Hoewel de streek bekend staat om zijn
vele uren zonneschijn is het hier absoluut niet toeristisch. Ook
als u de Franse taal niet spreekt, kunt u hier heerlijk genieten.
Het vakantiedorp in Écuras wordt voor 90% door Nederlanders
bezet. Kortom Écuras is een thuis ver van huis.

Le Chat, Village des Vacances, Écuras
Rue des Tulipes 100
16220 Montbron (Frankrijk)
beheerder:
Henk Deurhof,
e-mail:
h.deurhof@ziggo.nl
afstand tot Leiden:
ca. 1.000 km
aantal personen:
maximaal 6
supermarkt:
op het terrein
fietsen:
op het terrein
bos:
rondom het park
zwembad:
op het terrein
bezienswaardigheden: 	Limoges, wijn- en cognacproeverijen,
ongerepte natuur
bijzonderheden: 	zeer zonnig, zeer kindvriendelijk,
animatieteam aanwezig
		
Let op! Alleen te boeken voor hele
weken (van zaterdag tot zaterdag).
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Dinant
België

Omgeving
De bungalow is gelegen op het Parc de la Tassenière in de Ardennen.
In de omgeving vindt u allerlei bezienswaardigheden, zoals pre
historische grotten, musea, kloosters en openbare tuinen. In
Anseremme vindt u ook een bakker en een supermarkt. Op nog
geen 5 km afstand ligt de historische stad Dinant waar u winkels en
terrasjes vindt. Op zo’n 25 km afstand ligt Namen. Verder liggen

Bouillon met het Kasteel van Godfried van Bouillon en de druip
steengrotten van Han in de buurt. Een bezoek aan Bastogne met
het beroemde oorlogsmuseum is zeker de moeite waard. Frankrijk
ligt om de hoek, dus een uitstapje naar bijvoorbeeld Givet is goed
te doen (17 km). Ook het bedevaartplaatsje Beauraing is niet ver.
Informatie daarover ligt in het huisje.

De bungalow
De woning biedt plaats aan maximaal 6 personen; de inrichting is in
2013 gemoderniseerd. Op de begane grond bevindt zich de entree,
een ruime slaapkamer met twee eenpersoonsbedden, daarnaast
bevindt zich het toilet en de vernieuwde badkamer. De open
keuken is volledig ingericht met o.a. een elektrisch kooktoestel,
koelkast, combi-magnetron, koffiezetapparaat, Senseo en afwasmachine. De royale en lichte woonkamer is voorzien van een hoekbank en een relaxstoel, ook is er een stereo-installatie en tv
aanwezig waarop Nederlandstalige zenders te ontvangen zijn.
Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot een tweede slaapkamer
met een stapelbed.
Op de eerste verdieping is een slaapkamer met twee eenpersoonsbedden. Er zijn voor zes personen dekbedden en kussens aanwezig.
Het huis heeft een ruim houten terras en een grotendeels afgezette
tuin (aan de voorkant is het open) rondom. In de tuin bevinden zich
een schommel, een speeltoestel en een knikkerput voor de jongere
huurders en in de blokhut kunt u de tuinmeubelen, parasols en de
barbecue vinden. In 2014 is er aan de zijkant van het huis een stopcontact geplaatst voor het opladen van elektrische fietsen.

Sportieve activiteiten in Dinant
Vanuit het huisje kunt u wandelen en fiets- en kanotochten maken.
Vergeet vooral niet het prachtige historische wandelgebied bij
Furfooz te verkennen en zelf met een motorbootje over de Maas te
varen. Bergbeklimmen en afdalen, railbiken en mountainbiken, skiën
en langlaufen, het kan allemaal op ongeveer 40 km afstand in en om
Baraque Fraiture. Golfbanen in de wijde omgeving zijn o.a. Golf de
Falnuée in Mazy (bij Brussel), de Five Nations Golf Club in Méan en
de Kempense Golfclub in Mol.

Bereikbaarheid
De kortste route is ongeveer 295 kilometer en gaat over de snelweg van Leiden, Rotterdam, Antwerpen, Brussel richting Namen
naar Anseremme.
De mooiste route voert u vanaf Namen langs de Maas naar Dinant.
Die route duurt langer vanwege haar ‘Maaskronkels’. Met het
openbaar vervoer treint u via Maastricht naar Dinant, daar pakt u
de bus of een taxi. N.B: met de bus is het geen gemakkelijk traject!
Het is een hele klim om vanaf de bushalte naar de entree van het
park te lopen.

6 | Vakantiewoning PV Stad Leiden

Bijzonderheden:
Parc de la Tassenière is een rustig park dat
ligt in Anseremme, even buiten Dinant op een bosrijke heuvel
met uitzicht op de vallei van de Maas en de Lesse. Een heerlijke
plek om tot rust te komen en van de natuur te genieten.

Routebeschrijving
Zodra u hebt gereserveerd ontvangt u een bevestiging. Bij het
afhalen van de sleutels ontvangt u een informatiefolder, een routebeschrijving en een evaluatieformulier. Wij verzoeken u vriendelijk
dit evaluatieformulier samen met de sleutels van het huisje weer in
te leveren.

Meer informatie
www.dinant.be

Vragen en/of reserveren
Zie voor de contactgegevens de achterzijde van deze folder.

Parc de la Tassenière
Rue de Montagne 199
Anseremme / Dinant (België)
beheerder:
Yvonne Heinrichs
telefoon:
071 516 7251
afstand tot Leiden:
295 km
aantal personen:	maximaal 6 personen
supermarkt:	in Anseremme (400 meter)
en meerdere in Dinant
fietsen:
fietsverhuur in Anseremme
bos:
rondom het huisje

Dinant

Écuras

Écuras

Dinant

Frankrijk
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Beschikbaarheid checken en huisje boeken:
www.pvstadleiden.nl
Voor vragen en aanvullende informatie:
Secretariaat PV Stad Leiden,
pvstadleiden@gmail.com, 071 5167230

