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Voorwoord

Beste mensen,

Hierbij zend ik jullie de 12e
nieuwsbrief van ons mooie
terrein La Barrière en de
toekomstige gîte La Grange in
Les Madiots, te Durmignat in
Frankrijk in het bovenste puntje
van de Puy de Dôme.

Wij doen verslag van de laatste
inspanningen dit jaar in het
franse.

Natuurlijk mogen ook de beste
wensen  niet achterwege blijven.

Verder vestigen wij graag nog
eens uw aandacht op de
mogelijkheid tot aankoop van
een bouwterrein in het
buurtschap Les Madiots te
Durmignat, -bebouwd of
onbebouwd- met een werkelijke
uniek  uitzicht !

Eveneens vragen wij nogmaals
uw aandacht voor de verkoop
van een prachtig woonhuis in
Midwoud in ons eigen
Nederland.

Wij wensen u wederom veel
leesplezier !

Arthur Brink en Ina Mol.

Wij wensen u schitterende feestdagen

en een

zeer voorspoedig 2009

in gezondheid en met een goede dosis geluk !

Arthur en Ina

Jeroen, Sterre en Lente

Maarten en Marga



November  2008

In  de maand november heb ik
een weekje een Mercedes
Sprinter gehuurd bij Budget
Rent a Car in Zaandam.

Met deze auto met een inhoud
van 20 m2 ben ik met Jan Hoek
even heen en weer naar
Durmignat gereden om de
inboedel voor La Grange te
brengen.

Niet, dat we al zover zijn, dat
we er in kunnen wonen, maar
de locatie waar we de spullen
hadden opgeslagen moest leeg
opgeleverd worden.

We hebben zowel heen als
terug een voorspoedige reis
gehad met deze werkelijk
voortreffelijke auto. De auto had
een automatische versnellings-
bak en reed, alsof het  een
personen auto was.

In het Mobil Home was het
dankzij het kacheltje behaaglijk
warm, ondanks de kou buiten.

Persoonlijk heb ik een hekel
aan kou en sneeuw, maar het
levert natuurlijk wel mooie
plaatjes op.

Zulke beelden zijn natuurlijk
zeer passend in deze tijd van
het jaar.

Colofon:
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December 2008.

Deze nieuwsbrief wordt gezonden aan familie,
vrienden, kennissen, bekenden en andere
geïnteresseerden. Mocht u op de ontvangst van
de toekomstige nieuwsbrieven van Les Madiots
geen prijs stellen,  laat het me dan even weten,
zodat ik uw gegevens van de verzendlijst kan
verwijderen.

Nieuwsbrief gemist ? U kunt u altijd een kopie-
exemplaar downloaden vanaf onze site

http://www.labarriere.nl/nieuwsbrief.html

La Barrière en La Grange zijn privé-bezit van de
fam. A. Brink te Wognum.

Het beheer en de exploitatie wordt uitgevoerd
onder de naam Abri Wognum.

Onze adresgegevens zijn:

Abri Wognum,
Postbus 55,
1687 ZH Wognum,  

E-mailadres: info@abri.wognum.nl

website: www.labarriere.nl

Tel.      0229 571852
Fax.     0229 572631
Mobiel 0650 978045

Bankrekening: ING Bank 2874568

BOEK NU UW VOORDELIGE
VAKANTIE voor 2009 !

Op ons prachtige terrein  La
Barrière kunt u goedkoop op
vakantie !
U vindt bij ons geen luxe, geen
lawaai, maar wel rust, ruimte en
een prachtige natuur.

zie voor onze tarieven:
http://www.labarriere.nl/tarieven.html

Gratis op vakantie kan zelfs ook!
kijk voor de werkvakantie op:
http://www.labarriere.nl/gratis_vakantie.html

Op deze overzichtsfoto ziet u
het grootste deel van de
terreinen van La Barrière.

Bouwkavels te koop

Wij realiseren een tweetal
bouwkavels voor ongelofelijk
lage prijzen op een werkelijk
schitterende locatie.

Hierop kan een bungalow naar
keuze worden gebouwd.
De grootte van de kavel kan
aan de wens van de koper
worden aangepast.

Wij gaan echter uit van een
kavel van ca. 3000 m2.
De prijs hiervoor bedraagt
slechts € 25.000,= !!

Hieronder ziet u een foto van
het uitzicht aan de achterzijde
van de kavel op het zuiden en
een impressie van een te
bouwen bungalow.



Wij bieden u:

• een nieuw gebouwd mooi
vrijstaand huis van alle
moderne gemakken voorzien,
met inspraakmogelijkheid over
de indeling ervan in een mooie
omgeving (Puy de Dôme/Allier).

• een ruim stuk grond van ca.
3000 m2 met fabelachtig
uitzicht

• in een gebied waar het
lekker weer is maar niet te heet
(meestal 5 gr. warmer dan in
Ned.)
• op 5 km. afstand van
recreatiemogelijkheid aan een
Plan d'eau

• op één dag aan te rijden
vanuit Nederland (830 km.
vanaf Utrecht)
• buiten het dorp Durmignat,
maar dichtbij  St.Eloy les Mines
(10km)

• aan een verharde weg
zodat u ook 's winters geen
pruttige landweggetjes heeft

• op minder dan 75 km
afstand van attractieparken,
skimogelijkheden en thermale
bronnen

• en al vanaf 125.000,= euro
v.o.n. (afhankelijk van type
bungalow) uw eigendom !!

Geïnteresseerd ?  Laat het ons
weten op: info@abriwognum.nl
en wij nemen contact met u op
om u nader te informeren.

Woonhuis te koop

Deze echt schitterende  ‘2
onder 1 kap’-woning met 4
slaapkamers en een woon-
kamer van  maar liefst 63 m2,
gelegen aan de Minnewei 24 te
Midwoud wordt aangeboden
tegen een verkoopprijs ver
onder de werkelijke waarde.

De vraagprijs bedraagt
slechts € 315.000,= k.k.

In dit segment werkelijk een
unieke aanbieding!

Kijk voor een uitgebreide foto-
presentatie en meer informatie
op:
http://www.vanoverbeek.nl/Huizen

/1679GWftW124/algfoto.htm

Niets voor u, maar u kent
wellicht iemand voor wie het
wel interessant is ?

Wees dan zo aardig om deze
link door te mailen.

Zeker weten, dat u zowel de
verkoper als de nieuwe
eigenaar een groot plezier doet!

Geïnteresseerd ?  Laat het ons
weten op: info@abriwognum.nl
en wij nemen contact met u op
om u nader te informeren.


