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Datum aanbod Villa Pardoes foutief vermeld!

Correcte datum 17 tot 24 juli

In onze laatste nieuwsbrief vertelden we over

een fantastisch en uniek aanbod van Villa

Pardoes voor gezinnen met een kind dat lijdt

aan de ziekte van Lyme (of een andere

tekenbeetziekte). Het aanbod geldt trouwens

ook voor gezinnen waarvan de moeder de

ziekte van Lyme heeft, waardoor ze niet met

haar kinderen op vakantie kan.

Correcte datum

De week waarvoor het aanbod geldt is

van  17 tot 24 juli.

Villa Pardoes bestaat uit twaalf ruime

vakantiewoningen, aan elkaar geschakeld

rondom de PicknickPlaats. Kinderen kunnen

er in een veilige omgeving spelen. Ouders

ontmoeten er lotgenoten. Ze kunnen er hun

verhaal vertellen en ervaringen delen, soms

tot laat in de avond. In Villa Pardoes worden

avonturen samen beleefd. Met familie en

vrienden. Met Ridders, met Barbie en de

sprookjes van 1001 Nacht komen er tot

leven. Villa Pardoes is voor een weekje het

warme nest waar je thuiskomt na een dag vol

leuke activiteiten.

http://tekenbeetziekten.nl/
https://www.villapardoes.nl/


Ondanks dat Villa Pardoes momenteel

gesloten is, hopen ze begin juli weer open te

zijn, mits de Corona-omstandigheden goed

zijn.

Villa Pardoes - daar vergeet je alles!

 

Villa Pardoes is een sprookjesachtig

vakantieverblijf, heel veel lachen, vrienden

voor het leven, even geen gedokter, een

weekje onbekommerd genieten, tranen van

geluk. Villa Pardoes is heel veel. Vier

woorden vatten alles treffend samen: daar

vergeet je alles! 

 

Extra

Bij deze week is inbegrepen een week gratis

toegang tot de Efteling en andere

recreatieparken in de buurt.

Aanmelden

Neem contact op voor meer informatie met

Didi Jung, pardoes@tekenbeetziekten.nl. Zij

begeleidt het proces van aanmelding.

Of stuur deze nieuwsbrief door aan

gezinnen die hiervoor in aanmerking

zouden kunnen komen! 

Wilt u doneren?

Bent u nog geen donateur en draagt u Stichting Tekenbeetziekten een warm
hart toe? Dan kunt u ons enorm helpen met een donatie. Met 25 euro steunt u

Stichting Tekenbeetziekten en kunnen wij meer onderzoek financieren en
voorlichting geven. 

Met een eenmalige bijdrage van € 25,- kunt u helpen een verschil te maken!
Doneren doet u middels onderstaande knop!

 

Ja, ik wil de stichting graag steunen

https://www.villapardoes.nl/
mailto:pardoes@tekenbeetziekten.nl
https://www.tekenbeetziekten.nl/product/donatie-e-25/


Wilt u niet doneren, maar ons toch helpen?

Kijk eens in onze webwinkel, u koopt daar tegen redelijke prijzen handige en

leuke gadgets, met de opbrengst waarvan wij weer veel noodzakelijk

onderzoek kunnen financieren!

https://www.tekenbeetziekten.nl/winkel/
https://www.tekenbeetziekten.nl/product/drie-tekenkaarten/
https://www.tekenbeetziekten.nl/product/loep-vergroot-10x-uitschuifbaar-met-sleutelhanger/
https://www.tekenbeetziekten.nl/product/armbandje-never-give-up/
https://www.tekenbeetziekten.nl/product/spreekbeurtpakket/
https://www.facebook.com/Tekenbeetziekten/
https://twitter.com/Tekenziekten
http://www.instagram.com/tekenbeetziekten
https://www.tekenbeetziekten.nl/
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