
   Côté Verger           
Bonjour & Bonne Année!
Het nieuwe jaar is inmiddels weer volop in gang en we hopen dat het voor ieder van 
jullie een glansrijke start heeft mogen zijn voor een gezond, hoopvol en sprankelend 
2018!

In deze nieuwsbrief blikken we graag samen met jullie terug op het afgelopen seizoen, 
dat werd afgesloten met een meer dan geslaagd Kerstarrangement. En natuurlijk 
geven we jullie graag een impressie van wat jullie in 2018 van Côté Verger kunnen 
verwachten!
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Zelf !n mooie herinnering aan Côté Verger? D!l ‘m op Instagram!  #coteverger



Een geslaagd 2017
Ons eerste seizoen overtrof onze stoutste verwachtingen: van mei tot november hebben wij 
vele gasten uit alle windstreken van Nederland, België, Frankrijk en zelfs Engeland in onze 
chambres en op onze camping mogen ontvangen. Bijzondere ontmoetingen, 
geanimeerde gesprekken, ontspannen sfeer én een heleboel zonneschijn waren aan de 
orde van de dag.  En alle mooie teksten en complimenten die de gasten in ons 
gastenboek achterlieten, zijn in één woord hartverwarmend. 

Het jaar werd afgesloten met een volgeboekt Kerstarrangement. Neem een joekel van een 
kerstboom, een sfeervol gedekte tafel, heerlijke spijzen & wijnen en Bing Crosby op de pick-
up, en de Kerstsfeer is gezet. De warmte en gezelligheid van onze twaalf gasten maakten 
het plaatje helemaal af! Een compilatiefilmpje van ons Kerstarrangement vind je op onze 
website, Facebook pagina én op ons YouTube kanaal! 

Volg ons ook op 
Instagram 

en Facebook !

Ook zo’n ontspannen & culinaire Kerst beleven bij Côté 
Verger? Reserv!r nu al voor ons Kerstarrangement 2018 !

http://www.facebook.com/coteverger2017/
https://www.instagram.com/cote.verger/
https://www.instagram.com/cote.verger/
http://www.facebook.com/coteverger2017/


Agenda

2018
Arrangementen & Workshops
Voor het komende seizoen gaan wij ons aanbod uitbreiden. 
Behalve de tweede editie van ons Wild & Wijn Weekend en het 
Kerstarrangement zullen we ook andere verrassende 
arrangementen gaan aanbieden. Daarnaast zijn we bezig met 
het uitwerken van een aantal workshops. Houd onze website in 
de gaten voor regelmatige updates!

Camping
De kamers zijn het hele jaar door beschikbaar voor een verblijf 

en in de loop van het voorjaar gaat ook onze mini-camping 
weer open! Naast de 2- en 4-persoons huurtenten is het ook 
mogelijk een vrije kampeerplaats bij Côté Verger te boeken. 

Wacht niet te lang, want de aanvragen stromen binnen!

Bruiloft bij Côté Verger
Deze zomer zal voor het eerst een trouwerij gevierd worden bij 
Côté Verger. We zijn enorm vereerd dat we voor het aanstaande 
bruidspaar en hun 35 naasten een onvergetelijk, romantisch en 
ultiem  “wedding weekend” mogen gaan verzorgen! 

Outdoor cinema & Haute Quizine
Een primeur voor komend zomerseizoen: de “outdoor cinema” 

avonden: zorgvuldig geselecteerde filmvertoningen op het witte 
doek in onze tuin in een feeërieke setting. Klassiekers als Amélie, The 

Artist en Coco Chanel zullen daarbij zeker op de agenda staan. 

Gezelligheid (én een fles wijn voor de winnaar!) gegarandeerd  
tijdens onze Haute Quizine avonden, die we deze zomer speciaal 

voor onze gasten organiseren. Haute Quizine combineert lekker eten 
met een avond quizzen! Deelname is uiteraard vrijblijvend, maar  

een must voor de liefhebbers onder ons!  



À bientôt ! 
 Alexander & Esther

Studio Muisje
Dit jaar gaat er een hoekje ingericht worden waar de 
producten van Esther’s Studio Muisje worden verkocht. 
Studio Muisje combineert oud met nieuw, stijlvol met kitsch 
en vintage met modern. Porselein, grafische ontwerpen, 
liefde voor dieren en een vleugje humor zijn de 
basisingrediënten voor de producten van Studio Muisje.    

In de media: Daphne’s Diary
Het inspiratie- en sfeermagazine voor vrouwen, Daphne’s 
Diary, besteedt maar liefst 4 pagina’s aan Côté Verger in 

de speciale uitgave over bijzondere Bed & Breakfasts, 
welke op 6 maart in de winkels zal liggen (supermarkten 

en boekhandels). Naast de Nederlandse editie 
verschijnen we eveneens in de nationale uitgaves van 

maar liefst 15 landen wereldwijd!

In de media: Bed & Breakfast Magazine Internationaal
Dit najaar brengt SPN, uitgever van o.a. Plus Magazine en 
Landleven, een internationale editie uit van het eerder 
verschenen succesvolle Even Weg, waarin de leukste 
adresjes van B&B’s in Nederland werden gepresenteerd. In 
Even Weg Internationaal krijgt de lezer de leukste adresjes 
van B&B’s van Nederlandse eigenaren en tips voor uitjes in 
de omgeving.  Ook Côté Verger krijgt in dit magazine, dat 
21 september in de winkels verschijnt, een plekje! 

Onze volgende nieuwsbrief verschijnt komend voorjaar. Deze nieuwsbrief niet 
meer ontvangen? Stuur dan een lege reply op deze mail.

Wij hopen jullie gauw te mogen begroeten bij Côté Verger! À bientôt! 

Alexander & Esther


