WELKOM,
LEUK DAT JE
ER BENT!

IN DEZE KRANT

Droom je weg bij B&B De Zilte Zeehoeve
Lees je over een populair model genaamd De Kust
Vertellen klanten hun verhaal
Kun je een kijkje nemen achter de schermen
Lees je hoe wij de realisatie van jouw nieuwe chalet
tot in de puntjes regelen

“Wij zijn
Jacolien en Jan”

DE GEZICHTEN
ACHTER ZEEUWSE
CHALETS
Om met de deur in huis te vallen, wij zijn Jan en Jacolien. Als je Zeeuwse Chalets
bezoekt dan verwelkomt één van ons je in onze showroom, of misschien wij allebei
wel! Hoe dan ook, wij staan met de volle honderd procent voor je klaar en nemen je
graag mee. Langs elke stap die mogelijk is om jouw investering in een Zeeuwse Chalet,
in jouw op maat gemaakte droom, in perfecte banen te leiden.
Leuk dat je de tijd neemt om meer te weten te komen over Zeeuwse Chalets! Deze krant geeft een kijkje
achter de schermen. We willen je namelijk graag kennis laten maken met onze werkwijze, ons aanbod, het
prachtige Zeeland en ja, onszelf eigenlijk.
Hoewel de showroom van Zeeuwse Chalets al jaren te vinden is in Scharendijke, is de opzet zoals die
er nu staat het resultaat van een overname eind 2016 door Jan Deurloo. Als mede-oprichter van De
Stacaravanmakelaar, een onderneming die Jan samen met Colinda Kort heeft vormgegeven en gerealiseerd
in 2006, had Jan al eerder de vraag gekregen om Zeeuwse Chalets over te nemen. Maar er is een juiste tijd
voor alles en zo ook voor een overname als deze, die drie jaar geleden toch heeft plaatsgevonden. Samen
met Wilfra Deurloo, zijn vrouw, is Jan het Zeeuwse Chalets avontuur ingestapt.
Na twee maanden op weg bedacht Jan, dit kunnen we niet alleen. Toen was daar Jacolien, een bekende
van het eiland, een mede toneelliefhebber en een bekende van Wilfra. Jacolien is meteen aangenomen op
goed karakter en sindsdien vullen ze elkaar feilloos aan op de werkvloer. De één meer gericht op de klant
en de financiën, de ander meer op het ontwerp, de uitvoering en de oplevering van de chalets. Het is een

echt familiebedrijf, niet helemaal natuurlijk, maar zo voelt
het wel! Want alles is hier persoonlijk, de service, elk hoekje
in de showroom, het contact met de klant én met elkaar als
team.
Hoewel Jan sterk gelooft in het idee dat iedereen de
mogelijkheid moet krijgen om de droom van een tweede
huis te verwezenlijken, ook met een minder toereikend
budget, is toch de keuze in leveranciers, en daarmee ook in
de prijsklasse, beperkt tot Arcabo uit Nieuwleusen. Waarom?
Simpel, omdat de kwaliteit staat als een huis. En kwaliteit zal
altijd de bovenhand krijgen, bij het gehele team van Zeeuwse
Chalets.

LEUK DAT JE LANGSKOMT!
Elkerzeeseweg 45c
4322 NA Scharendijke
Tel. +31 6 230 309 80
info@zeeuwsechalets.nl
www.zeeuwsechalets.nl

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

10:00 - 17:00 uur
10:00 - 17:00 uur
10:00 - 17:00 uur
10:00 - 17:00 uur
10:00 - 17:00 uur
10:00 - 16:00 uur
Op afspraak
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FAMILIE
VAN NOORD - DELHIJ

“Van de grond af aan
het chalet samen
tekenen en opbouwen,
dat was leuk.”

Vakantiepark Zonnedorp, Renesse
Ze zijn allemaal heel dol op het strand en de zee, maar dat was
nogal ver rijden van huis. Vandaar dat de familie van Noord - Delhij
op zoek ging naar een chalet in Zeeland op Schouwen-Duiveland.

Romy: “Ik kwam hier vroeger al vaak met mijn familie. Het is een soort thuiskomen
voor ons. Het voelt in ons chalet ook niet echt alsof we op een camping zijn. De
kwaliteit is zo goed, qua luxe in de keuken en badkamer ben je van alle gemakken
voorzien. Het is gewoon als een tweede huis.”
Het traject heeft Wilfred als heel positief en heel leuk ervaren: “Van de grond af
aan het chalet samen tekenen, opbouwen, dat was leuk. Eerst dachten we dat een
middenkamer te smal zou worden. Maar toch is het een middenkamer geworden,
wat een mooie ruimte. En daar zijn we heel blij mee. We hebben best veel wijzigingen
doorgevoerd. En dat is geworden tot wat er nu staat. Elke keer als we hier komen,
genieten we er nog steeds van.” De familie probeert hier om het weekend te zijn.

Wilfred: “Ook willen we minimaal drie weken in de zomer komen. Opa en oma
komen wel eens een paar dagen. En als wij het chalet een keer niet gebruiken is het
voor vrienden ook wel een weekendje beschikbaar.”
Romy: We zijn in het traject wel een aantal keren langs geweest bij Jan en Jacolien
en op het park om te kijken naar de ideale ligging wat betreft de zon. En ook om
te kijken naar de grootte, lengte en de breedte. Daar hebben we vaak met Jan en
Jacolien over gespard. Ik vind het heel leuk dat we het helemaal zelf hebben kunnen
bedenken en hebben kunnen zien hoe het chalet gemaakt werd. Daar hebben we
veel plezier aan beleefd. Het kostte veel tijd en je moest veel keuzes maken. Maar
dan is het wel helemaal zoals je zelf wilt.”

B&B DE ZILTE
ZEEHOEVE
Ellemeet
Aan de rand van Ellemeet, hier op Schouwen–
Duiveland, ligt de Zilte Zeehoeve van Katia en
Thierry de Greef. Zij runnen daar een Bed &
Breakfast uitsluitend gericht op volwassenen.
Gelegen in het groen beschikken de zes luxe
chalets over veel privacy.
De eigenaren lieten drie chalets plaatsen door Zeeuwse
Chalets, twee chique antracietkleurig van kunststof en een
sfeervolle volledig uit hout opgetrokken chalet. Thierry:
“We kenden Jan ook al toen we hier nog als toerist
kwamen. We zijn bij hem zaken gaan doen, omdat hij een
gemeenschappelijke vriend van onze boekhouder is. En.. het
is lekker dichtbij. Handig!”
De samenwerking vond Thierry super. “We hebben dingen
kunnen verwezenlijken die anders misschien niet mogelijk

waren geweest qua termijn, levering en planning. Ze hebben zeker erg hun best gedaan om alles op
tijd hier te krijgen. De plaatsing door René en Peter van Quality Time ging prima. Zij doen dat natuurlijk
dagelijks, op de meest moeilijke plaatsen. Ook bij ons ging het heel vlotjes.”
“Het is top nu de chalets staan, wij zijn er blij mee, de gasten ook. Echt super. We hebben bewust
gekozen voor een standaard uitvoering die al aan onze wensen voldeed, dat was voor ons financieel het
aantrekkelijkst. Natuurlijk hebben we zelf de inrichting aangepast naar eigen smaak,” vertelt Thierry. Hij
en Katia hadden contact met zowel Jan als Jacolien. “Ze kennen hun product, dat is heel belangrijk. Ze
zijn ook niet zo stijf. Het zijn geen typische verkopers in een maatpak. Je voelt je snel op je gemak bij hen.
Ze zijn wat je noemt echt down to earth.”

DE KUST: WAT
JE ZIET IS WAT
JE KRIJGT
Naast de op maat gemaakte chalets hebben we ook een
standaard model genaamd Arcabo Kust. Met vier varianten
is de Kust een basic, maar een bijzonder en zeer compleet
chalet. Eigenlijk krijg je met dit model het beste van
beide werelden, de prijs-kwaliteitverhouding is namelijk
fantastisch.

Romy en Wilfred

MODELLEN

Met een bewezen praktische indeling, perfecte
afwerking, de vertrouwde Arcabo kwaliteit en een
uitrusting die aan alle basis wensen voldoet is het
“enkel” nadenken over de kleur aan de buitenkant, de
afmetingen, wel of geen lessenaarsdak, cv of gashaard
eigenlijk appeltje eitje. Welke keuze je ook maakt,
het is altijd goed. Door deze standaard variaties krijg
je namelijk een volwaardig chalet met uitstekende
voorwaarden, inclusief een complete keuken, badkamer,
bedden en alle kasten. Zelf zet je er meubels in en het
plaatje is al helemaal compleet!

Alles op maat, naar jouw wens.

Zeeuwse Knop

Duinen

Zilt

De chalets die wij leveren en plaatsen worden in Nederland
gebouwd door Arcabo, een gerenommeerde fabrikant
van zeer uiteenlopende typen chalets. Van trekkershut tot
droompaleis en alles wat daar tussen zit.

Veel lichtinval en een ruime woonkamer.
Door zijn pure schoonheid vernoemd
naar het sieraard “de Zeeuwse Knop”.

Een imposante uitstraling.
Door zijn middenkamer, ruime
slaapkamers die niet aan
elkaar grenzen.

Buitenbekleding van 2 verschillende
materialen, speelse hoekinspring en een luifel op houten
boomstammen, als verlengstuk van
de woonkamer.

Bij nieuwbouw is het mogelijk om je wensen te realiseren als
het gaat om grootte, indeling, kleuren binnen en uitstraling
aan de buitenkant.
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EEN KIJKJE ACHTER
DE SCHERMEN
Hoe verloopt eigenlijk het gehele proces van het kiezen tussen de verschillende
modellen en alle opties die aanvullend weer mogelijk zijn? Hoe maak je een chalet op
maat? Weten dat alles mogelijk is voor jouw investering is natuurlijk geweldig, maar
waar begin je. Jacolien geeft je een persoonlijk kijkje achter de schermen.










“Natuurlijk trekken wij er alle tijd voor uit om, samen met jou, te visualiseren en na
te denken over de afmetingen die mogelijk zijn met betrekking tot de locatie. Maar
ook denken we met je mee over de indeling van het chalet, het aantal slaapkamers,
het kleurenpallet aan de binnenkant en de uitstraling aan de buitenkant. Dit alles niet
zonder een lekker kopje koffie of thee, met iets lekkers erbij. Zeeuwse bolussen genoeg

te vinden hier op het eiland. Het is tenslotte een droom die we gaan waarmaken, een
klein feest ter ere van een fonkelnieuw (tweede) thuis.
Na een rondleiding door de gehele showroom met Jan heb je vast en zeker een aantal
inzichten gekregen in wat wel en niet aanspreekt. Ik, Jacolien, zal je daarom eerst
helpen om al die ideeën meteen op papier te zetten. Soms zijn er zoveel ideeën dat
we gezamenlijk kunnen filteren, het plan concreet kunnen maken en het meteen
afkaderen in een plattegrond. Ik teken gelijk met je mee, wel met typex erbij want
niets hoeft nog vast te staan.

FAMILIE OUWENBROEK


Recreatieterrein Welgelegen, Burgh-Haamstede





































Toen Jan en Denise vrienden bezochten in Ellemeet kwamen ze langs Zeeuwse
Chalets. Dat triggerde om eens te gaan kijken. Het bleef niet bij die ene keer. Jan:
“Het product sprak ons aan, en de mensen ook.” Denise: “Het verdere traject verliep
bijzonder goed. We werden eigenlijk direct verliefd op een van de chalets zoals dat
daar stond. We werden heel vriendelijk benaderd. Jacolien heeft heel veel moeite
voor ons gedaan en alles in het werk gesteld om het ons naar de zin te maken en
dit allemaal te realiseren.”

Denise vertelt over de plaatsing: “Dat we bij de plaatsing aanwezig waren, was
bijzonder. We vonden het een leuke happening met zo’n enorme kraan. Interessant
om te zien hoe je chalet zo door de lucht verplaatst wordt. Heel knap werk. De
technische mensen van Quality Time hebben hun werk steengoed gedaan. Het
contact met hen was bijzonder goed. Ze werken snel, zijn heel vakbekwaam en
weten wat ze doen. Er waren wat kleine problemen achteraf, maar ook dat is heel
goed opgelost.”
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Jan
vindt het voordeel van Arcabo dat je niet gebonden bent aan een standaard
uitvoering. “We waren verbaasd over de vele mogelijkheden, heel veel dingen kon je
naar eigen wens aanpassen. Dat heeft zeker een rol gespeeld bij de aanschaf van
het chalet. Het chalet is van alle gemakken voorzien en heeft veel ruimte binnen. De
woonkamer is een fijne grote ruimte met veel glas en daardoor licht.”






“Het chalet is helemaal geworden zoals we het wilden hebben,” vertelt Denise
enthousiast. “We zijn hartstikke tevreden, het is een mooi plekje en alles ziet er
prachtig uit. We zijn er heel content mee.”
Jan en Denise kwamen al vaker in Zeeland en zijn op een gegeven moment actiever
gaan zoeken naar een plek voor zichzelf. Denise: “De keuze voor SchouwenDuiveland werd ingegeven door vrienden die hier ook al een stacaravan hadden.
Het bos, de natuur en de nabijheid van het strand spraken ons aan. Er zijn ook
ontzettend veel leuke dorpjes. Voor ons had Schouwen-Duiveland het allemaal.”




DE STACARAVANMAKELAAR
STAAT VOOR JE KLAAR
























































 
 
 



















































in een nieuwe schets. Ik zorg dat de uiteindelijke plattegrond bij jou en bij Arcabo
terecht komt. Vanaf dat moment kunnen de experts van Arcabo bepalen of alles ook
voldoet aan de bouweisen. Jouw droom wordt dan gaandeweg werkelijkheid en ik
vind het geweldig dat wij, bij Zeeuwse Chalets, geholpen hebben om die droom te
verwezenlijken.”















Na de afspraak krijg je natuurlijk ook de tijd om het op je in te laten werken en om nog
eventuele toevoegingen of aanpassingen door te geven. Deze worden dan verwerkt












Jan en Denise Ouwenbroek zochten wat meer ontspanning. Voor
je het weet ben je altijd maar aan het werk, vonden ze. Een eigen
stek met nieuw chalet op Camping Welgelegen in Burgh-Haamstede
was een prachtige gelegenheid om de zinnen te verzetten en meer
buiten te zijn.










“Het chalet is helemaal
geworden zoals we het
wilden hebben”










Ben je op zoek naar dat ideale plekje op een camping, wil je jouw
stacaravan of chalet verkopen of droom jij van een betaalbaar
tweede huis maar weet je niet waar je moet beginnen? Dan zit je
bij De Stacaravanmakelaar volledig onder de pannen.

 
 
 
 

 






In 2006 bedacht en gerealiseerd door Jan Deurloo en Colinda Kort, De Stacaravanmakelaar helpt jouw droom van een (Zeeuws) thuis weg van huis waar te
maken. Met flexibiliteit in het maken van afspraken, mobiliteit door nabijheid en
jarenlange kennis op zak is Colinda, als een spin in het web, op de hoogte van alle
mogelijkheden, aanbiedingen en veranderingen die zich afspelen op de Zeeuwse
campings. Neem eens contact op en raak verkocht!

www.stacaravanmakelaar.nl/zeeland

Pilot

Nevada

New Bay

Florida

Uniek model met een schuin
aflopend dak en het terras
met een luifel op stoere
boomstammen.

Een heel eigen gezicht door het
a-symmetrisch dak, strakke
thermowood buitenbekleding en
antraciete kozijnen.

Het plattedak, het stoere
thermowood, de antraciete
buitenbekleding, hogeramen en
6 houten palen op het terras.
Wat een beauty!

Een a-symmetrisch dak met
een sprong, speels door diverse
raamkozijnen en 2 kleuren
buitenbekleding.
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in een nieuwe schets. Ik zorg dat de uiteindelijke plattegrond bij jou en bij Arcabo
terecht komt. Vanaf dat moment kunnen de experts van Arcabo bepalen of alles ook
voldoet aan de bouweisen. Jouw droom wordt dan gaandeweg werkelijkheid en ik
vind het geweldig dat wij, bij Zeeuwse Chalets, geholpen hebben om die droom te
verwezenlijken.”















Na de afspraak krijg je natuurlijk ook de tijd om het op je in te laten werken en om nog
eventuele toevoegingen of aanpassingen door te geven. Deze worden dan verwerkt












Jan en Denise Ouwenbroek zochten wat meer ontspanning. Voor
je het weet ben je altijd maar aan het werk, vonden ze. Een eigen
stek met nieuw chalet op Camping Welgelegen in Burgh-Haamstede
was een prachtige gelegenheid om de zinnen te verzetten en meer
buiten te zijn.










“Het chalet is helemaal
geworden zoals we het
wilden hebben”










Ben je op zoek naar dat ideale plekje op een camping, wil je jouw
stacaravan of chalet verkopen of droom jij van een betaalbaar
tweede huis maar weet je niet waar je moet beginnen? Dan zit je
bij De Stacaravanmakelaar volledig onder de pannen.

 
 
 
 

 






In 2006 bedacht en gerealiseerd door Jan Deurloo en Colinda Kort, De Stacaravanmakelaar helpt jouw droom van een (Zeeuws) thuis weg van huis waar te
maken. Met flexibiliteit in het maken van afspraken, mobiliteit door nabijheid en
jarenlange kennis op zak is Colinda, als een spin in het web, op de hoogte van alle
mogelijkheden, aanbiedingen en veranderingen die zich afspelen op de Zeeuwse
campings. Neem eens contact op en raak verkocht!

www.stacaravanmakelaar.nl/zeeland

Pilot

Nevada

New Bay

Florida

Uniek model met een schuin
aflopend dak en het terras
met een luifel op stoere
boomstammen.

Een heel eigen gezicht door het
a-symmetrisch dak, strakke
thermowood buitenbekleding en
antraciete kozijnen.

Het plattedak, het stoere
thermowood, de antraciete
buitenbekleding, hogeramen en
6 houten palen op het terras.
Wat een beauty!

Een a-symmetrisch dak met
een sprong, speels door diverse
raamkozijnen en 2 kleuren
buitenbekleding.
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WIE DE ZILTE LUCHT HEEFT INGEADEMD
WEET HET, ZEELAND IS UNIEK!
Natuur, actie, cultuur, strand, zee en rust; je vindt het allemaal in Zeeland. Maar dat niet alleen, de
gezonde Zeeuwse lucht en de nuchterheid van de Zeeuwse mensen is wat het zo bijzonder maakt
om hier een (tweede) thuis te creëren. Loop eens over de kering, bestudeer de monumenten of
verdwaal in de duinen en beleef zelf wat Zeeland zo bijzonder maakt.
We hebben hier in totaal 650 kilometer kustlijn, de meeste zon, en de mooiste stranden, gezellige monumentale
steden als Zierikzee en Middelburg en ontelbare mogelijkheden om actief de dag te beginnen of te eindigen met
bijvoorbeeld een fietstocht door het bos en de duinen. Je kunt hier ook genieten van allerlei Zeeuwse lekkernijen als
mosselen, oesters en onze eigen Oosterscheldekreeft. Ontdek het zelf!
Eiland of geen eiland, overal in Zeeland voel je je verbonden met de zee en dat is fantastisch! Surfen, varen, zwemmen,
het water opzoeken zit in ons DNA. Zo sponsoren we Tigo Kort, freestyle surfer en voor ons een lokale held.

Vakantiepark Zonnedorp, Renesse
Van een bungalow in Noord-Holland naar een gloednieuw chalet in
Zeeland. Dat is best een omslag. Maar de familie Jacobs heeft er nog
geen dag spijt van gehad.









 
















































































 




























































































Eet smakelijk!


 



Maak dit op de juiste ‘dip’ dikte met aantal lepels yoghurt. Paar druppels worchestersauce kan als je van iets
scherper houdt. De saus mag best een zuurtje hebben, dus scheutje azijn als het te zoet is een optie. Deze
saus is perfect als hij elke keer net iets anders smaakt!



 
 
 




Ze hebben meerdere kavels bekeken. Hier op het Zonnedorp zit je 200 meter van
het strand, dat was een groot pluspunt voor de familie Jacobs. Lia: “Het hele traject
verliep prima. Jan en Jacolien waren heel meegaand en meedenkend. We hadden
wel wat wensen. Zo wilden we een hangend toilet en een ander badmeubel. De
gaskookplaat wilden we anders ingedeeld, zodat het koken makkelijker zou zijn.
Verder hadden we behoefte aan extra stopcontacten en in het schuurtje een extra






In eerste instantie maakte het stel een afspraak om bij een bestaand chalet te gaan
kijken. Jan vertelt daarover: “Eerlijk gezegd vonden we de prijzen best hoog. Je gaat
eens vergelijken en dan zie je dat je voor dezelfde prijs ook een nieuw chalet kunt
kopen. Dat vervolgens helemaal naar je eigen wensen samengesteld kan worden.
Het leuke is dat je in Nieuwleusen bij Arcabo kon bekijken hoe een en ander gemaakt
wordt. Dat had ik niet willen missen.”

De familie Jacobs is dus dik tevreden. Lia: “Het was best een verandering, omdat we
voorheen een bungalow hadden. Maar het bevalt prima. Je hebt hier meer contact met
je buren, dat vinden we een voordeel. De mensen groeten elkaar. En onze kinderen
vinden het hier heel leuk. Als het wat minder weer is, kun je hier in de omgeving ook
goed vertoeven. De plek is uniek, deze kant van Zeeland kenden we nog niet.”



Saus
Schenk het koude kooknat van de mosselen in een schaal 300ml. Voeg vervolgens toe:
• 6 eetlepels cocktailsaus
• 2/3 eetlepels mayonaise
• Zeer fijngesneden dille 2/3 takjes
• Scheut witte (mossel)wijn
• Room kuipje 125 ml
• Peper en zout

plank. Het prettige aan de samenwerking met Zeeuwse Chalets vonden we dat er
niet direct een prijskaartje aan gehangen werd als we onze wensen aangaven.”



Jan: “We waren op zoek naar een chalet, omdat we na 13 jaar onze bungalow in
Noord-Holland te koop hadden gezet. We wilden een plek aan zee, dat hoefde niet
per se op Schouwen-Duiveland. Had ook Walcheren kunnen zijn. Via internet vonden
we Zeeuwse Chalets. De verkoop van onze bungalow konden we vlot afhandelen en
zo konden we hier ook vlot verder.”



De laatste jaren is het mossel- en barbecuefeest de
grootste sponsor geworden. Dit komt mede door de
50 vrijwilligers die dan meehelpen waaronder het
enthousiaste team van Zeeuwse Chalets.

FAMILIE JACOBS



Bereiding
Eerst 1 ui in ringen gesneden en bosje selderij en peterselie in grote soeppan kort op hoog vuur aanbakken.
Liefst op gas, maar in ieder geval een goed hete pan, speciale mosselpan is niet nodig een hoge soeppan 10l.
volstaat. De gewassen mosselen erbij, direct erachter aan klein beetje water erbij, er mag niet meer dan een
vingerkootje water op de bodem staan. Peper, zout en kerriepoeder (voor de kleur). Van alle drie een theelepel.
Deksel er afgesloten op en hoog vuur eronder, tot de stoom van onder het deksel komt. De mosselen goed
omschudden dat wat onder is moet boven komen, scheut bruine rum (voor de geur) en 2 laurierbladeren erin.
En zo nog 1 keer ‘op’ laten komen. En bij de derde keer zijn de mosselen goed en zullen ze openstaan.

Deze stichting biedt op Renesse drie vakantiewoningen aan voor gezinnen waarbij een kindje
kanker heeft. Een moment van zorgeloos genieten en
de zorgen op het strand even weg lagen waaien. Deze
worden volledig kosteloos aangeboden. Al meer dan
25 jaar bestaat de stichting enkel van giften en vele
vrijwilligers.



4 personen
• 4 kilo mosselen
• 2 stokbroden
• 1 ui
• Bosje selderij
• Peterselie
• Peper en zout
• Kerriepoeder
• Bruine rum
• 2 laurierbladen

Elke eerste zondag van augustus is er een gezellig
mossel- en barbecuefeest bij vakantiepark het
Zonnedorp. De opbrengst hiervan gaat elk jaar naar
Stichting Thuredriht.

“De plek is uniek, deze
kant van Zeeland kenden
we nog niet”



		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

MOSSELEN VOOR HET
GOEDE DOEL!



RECEPT: ZEEUWSE MOSSELEN
MET EEN SCHEUTJE RUM










 
 

Inspiration
Plat dak,hoge raampartijen en
een combinatie van strakke
buitenbekleding en antraciete
kozijnen. Prachtig!
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Boerderij
Authentiek ogend chalet door
gebruik van crème en zwarte
buitenbekleding, zinken dakgoot en
ramen met roedes erin. Een echt
Zeeuws boerderijtje!

Sonnemare
Chalet met een puntdak en een
houten terras en overkapping als
verlengstuk van de woonkamer.
Prachtig aan het water!



Black & White

 
 

 






Speelse samenstelling van witte
en zwarte buitenbekleding, een
lessenaarsdak met een overdekt
terras. Zie je jezelf al zitten?
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TOON VAN BOXTEL VAN BOXTEL TRANSPORT
Prachtig als je zo’n nieuw chalet ziet staan op het showterrein. Maar hoe krijg je hem van A
naar B? Dat regelt Van Boxtel Transport. Ook als er een oud chalet verwijderd moet worden
of als je van de ene camping naar de andere verhuist.
Toon van Boxtel is de drijvende kracht achter Van Boxtel Transport. Hij heeft al
zo’n dertig jaar ervaring in buitengewoon transport, (ver)plaatsing en stellen van
caravans en woonwagens en de bouw van deze caravans, chalets en woonwagens.
Er is natuurlijk heel wat veranderd door de jaren heen. “De chalets worden steeds
groter. Een nieuw park houdt daar rekening mee. Maar oude parken hebben
natuurlijk kleinere plekken. Vroeger was het 3 meter, tegenwoordig 5 meter breed.
Onze opleggers zijn aangepast, we hebben zwaardere tractoren, een Merlo met een
hefmast, een dieplader om objecten van 4 meter of hoger te vervoeren. Ja, het is
anders dan dertig jaar geleden.”
Toon komt allerlei uitdagingen tegen in zijn dagelijkse werk. “Er moet voor het
vervoer een vergunning bij zijn die bij de RDW wordt aangevraagd. Als je vaak
dezelfde route rijdt is dat makkelijk, maar is het steeds een nieuwe route, dan
moet je ook aparte vergunning aanvragen. Onderweg kom je ook van alles tegen;
wegwerkzaamheden, smalle weggetjes. Soms vraag je je even af hoe het moet,
maar dan lukt het toch. We weten precies wat we doen.”
Wanneer een chalet geplaatst en gesteld moet worden, zet Van Boxtel hem op de
plek met een kraan. “Vaak zijn de mannen van Quality Time erbij. Ik werk al wel
twintig jaar samen met hen, we kunnen met elkaar lezen en schrijven. Het plaatsen
zelf is heel leuk met die gasten. Ze hebben goede zin, we hebben lol met elkaar. We
hebben onderling met Quality Time en Zeeuwse Chalets goede afspraken en dat is
super. Weten wat we aan elkaar hebben.”

RENÉ EN PETER
VERSCHOOR
QUALITY TIME BOUWEN RECREATIETECHNIEK
Het bedrijf waar de meeste van onze klanten mee te maken krijgen nadat ze een chalet
gekocht hebben is Quality Time. Zij zijn gevestigd op hetzelfde terrein als onze showroom,
wat de lijntjes extra kort maakt.
Peter begon met Quality Time in 2001. Hij deed projecten in onder andere verbouw
in de vakantie- en recreatiebranche. Zo’n vijf jaar geleden in 2014 werd Scharendijke
de thuisbasis van Quality Time. Zoon René kwam er op den duur bij. “Ik liep altijd al
veel mee met mijn vader en deed een opleiding procestechniek. Mijn vader doet over
het algemeen de binnendienst, ik coördineer de buitendienst. Dat houdt in dat ik van
begin tot eind het proces begeleid. Vooraf gaan we rond de tafel om te bepalen wat er
allemaal nodig is. En dat houdt niet op na de plaatsing, we zorgen vervolgens ook voor
de aansluiting. Dat het gas het doet en de lampjes branden.”
Volgens Peter is er veel veranderd door de jaren heen. “De chalets zijn steeds groter
geworden en het gaat nu meer om een totaalpakket. We bouwen zelfs bijpassende

CHALETS,
NIET ALLEEN VOOR
VRIJE TIJD
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tuinhuisjes in de stijl van het chalet. Dat betekent natuurlijk dat we ook een brede
kennis moeten hebben die we steeds weer bijspijkeren om up to date te blijven.” Een
uitdagende job is het dus zeker voor de mannen. René: “Het is echt niet altijd een
kwestie van even iets neerzetten. Elk chalet is anders, en ook iedere plaats waar hij
moet komen. Soms gaat het in twee uur, soms kost het twee dagen.”
Ondanks die uitdaging vinden ze dit het mooiste werk dat er is. René: “Het is heel
gevarieerd en ik vind het leuk om met mensen te werken.” Daar is zijn vader het
roerend mee eens. “Je maakt mensen blij en houdt er vaak leuke contacten aan over.
We hebben daarnaast een leuk team waarin alles in goede harmonie verloopt. Dat is
heel plezierig werken.”

Niet alleen op vakantieparken of campings worden chalets geplaatst maar
er is ook een groeiende vraag naar chalets die als mantelzorgwoning
geplaatst kunnen worden in de tuin. Zo zijn wij bezig met een model die
geheel rolstoeltoegankelijk is, maar nog steeds met een heel huiselijk gevoel.
Eigenlijk wel een fijn idee, je bent zo ter plekke als er iets is. Vraag eens naar
de mogelijkheden, wij informeren je graag verder over het plaatsen van een
mantelzorgwoning.

