
Zondag 19 juli 2015 Open Dag
‘Landgoed De Weerdbeemden’ in Kessel-Eik

Op het moment dat de zomervakantie haar intrede doet, zet ‘Landgoed De 

Weerdbeemden’ met een Open Dag haar deuren open voor belangstellenden. 

Zondag 19 juli is iedereen van 12.00 tot 17.00 uur van harte welkom om een 

kijkje te nemen in deze gloednieuwe en luxe groepsaccommodatie. Eigenaren 

Daan en Simone hebben het afgelopen jaar enorm hard gewerkt om op deze 

unieke plek aan de Maas in Kessel-Eik een schitterende groepsaccommodatie 

te realiseren. En dat is ze goed gelukt! Terwijl de grootscheepse verbouwing 

nog gaande was, kwamen de eerste boekingen al binnen. Sinds begin april 

is de accommodatie helemaal klaar. Inmiddels hebben er dan ook al heel wat 

groepen een weekend of midweek doorgebracht. Er is zelfs al een trouwfeest 

geweest in de tuin en de eerste wijnproeverij was een groot succes. 

Luxe groepsaccommodatie
Wie een royale en luxe accommodatie zoekt 
voor een groep, tot zelfs 30 personen, kan 
uitstekend terecht op ‘Landgoed De Weerd-
beemden’. “We zijn uitgegaan van dat wat 
we zelf ook zoeken als we een paar dagen 
of een weekend weggaan”, vertelt Daan die 
samen met zijn partner Simone ‘Landgoed De 
Weerdbeemden’ runt. “Zeker voor grote groe-
pen, kan het best lastig zijn om iets te vinden 
dat aan ieders wensen voldoet”, vult Simone 
hem aan. “Wij hebben gekozen voor luxe 
en privacy. Ook als je met een grote groep 
bent, is het lekker om je eigen slaapkamer en 
badkamer te hebben. Wij hebben 8 tweeper-
soonskamers en nog eens 4 familiekamers. 
Allemaal met een eigen badkamer. In alle 

kamers staan heerlijke comfortabele bedden. 
In de gezamenlijke woonkamer is het heerlijk 
toeven bij de sfeervolle gashaard en met mooi 
weer zit je geweldig op het terras of kun je 
rondwandelen door de prachtig aangelegde 
tuin. En als het echt heet is, neem je een frisse 
duik in het zwembad! Wie graag wil relaxen, 
kan gebruik maken van onze geweldige sau-
na.”

Programma Open Dag
“Tijdens de Open Dag willen we graag laten 
zien wat we in huis hebben en wat er bij ons 
allemaal mogelijk is”, vertelt Simone. “We 
richten ons op families en vriendengroepen, 
maar ook op de zakelijke markt. Onze ac-
commodatie is bovendien zeer geschikt voor 

teambuildingsdagen.” “Op 19 juli organise-
ren we rondleidingen door het huis en over 
het hele terrein”, gaat Daan verder. “Onze 
kok geeft een demonstratie in de kookstudio, 
want ook dat is een van onze activiteiten. Bij 
de stand van Lina Boozz kunt u wijn proeven. 
Aan de kleintjes is ook gedacht, zij kunnen 
ravotten in de enorme tuin en spelen op het 
speeltoestel en tijdens de Open Dag staat er 

ook een springkussen. Met live muziek en leu-
ke prijzen die te winnen zijn, zal het absoluut 
een gezellige dag worden.”

Meer informatie
Wilt u meer weten over ‘Landgoed De Weerd-
beemden’? Kom langs op zondag 19 juli,  
neem een kijkje op  www.deweerdbeemden.
nl of bel  06 - 48 36 71 19.


