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   Côté Verger           Nieuwsbrief
Najaar 2018

Bonjour à tous!
Na  een  heerlijke  zomer  vol  zon,  wijn en  gezelligheid   wordt  het  nu  hoog  tijd  om  jullie even  ‘bij  te 
praten’  over  de  hoogtepunten  van  het  afgelopen  seizoen  én  de  activiteiten  die  voor  de  laatste 
maanden van 2018 op de agenda staan. Hieronder lees je er alles over!

À bientôt!
Alexander  &  Esther

In deze nieuwsbrief:
Arrangementen najaar & winter 2018

Côté Verger in de media
Terugblik: de highlights van afgelopen zomer

Arrangementen komende maanden
Hoe  heerlijk  is het  om na de  zomervakantie  alweer  te  kunnen  toeleven  naar een  volgend  uitstapje? 
Even een weekendje er  tussenuit om de gure & koude maanden aangenaam te kunnen onderbreken. 
Net als vorig jaar biedt Côté Verger ook de komende maanden weer een tweetal arrangementen aan: 

2 t/m 4 november: W!kend Gourmand
Wat?  Een  weekend  dat  in  het  teken  staat  van 
goede  spijzen,  heerlijke  wijnen  en  zoete 
lekkernijen,  een  frisse  neus  halen  in  het 
betoverende  herfstlandschap  en  daarna 
opwarmen  aan  de  vuurton  in  de  tuin  of  bij  de 
haard binnen.  
Voor  wie?  Voor  iedereen  die  van  lekker  eten  & 
gezelligheid houdt
Wanneer?  Vrijdagavond  2  november  t/m 
zondagochtend 4 november  
Meer  informatie?   Zie de arrangementen‐pagina 
op onze website! 

Interesse? Het aantal plaatsen is beperkt dus wacht niet te lang met reserveren! 

https://www.coteverger.net/wildenwijn
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24 t/m 27 december: Kerstarrangement
Wat?  Sfeervol  gedekte  tafels,  uitgebreide 
kerstontbijtjes en feestelijke kerstdiners: alles klaar 
om  aan  te  schuiven  zodat  je  alle tijd  en aandacht 
aan  je  metgezel(len)  kan  schenken.  Tussen  de 
maaltijden  door  lekker  luieren  bij  de  haard,  een 
spelletje  doen  onder  het  genot  van  een  warme 
chocolademelk,  kerstshoppen  in  Bordeaux...alles 
kan maar niks moet!
Voor  wie?  Voor  iedereen  die  een  culinaire, 
gezellige en bovenal een rustige, ontspannen kerst 
wil
Wanneer?  Maandagavond  24  december  t/m 
donderdagochtend 27 december  
Meer  informatie?   Zie  de  arrangementen‐pagina 
op onze website! 

Interesse? Het aantal plaatsen is beperkt dus wacht niet te lang met reserveren! 

Côté Verger in de media

We gaan vloggen voor Ik Vertrek!
Goed  nieuws  voor  alle  fans  van  het  populaire  televisieprogramma!  De 
redactie van  Ik Vertrek heeft zeven oud‐deelnemers geselecteerd om samen 
met  hen  dit  najaar  een  aantal  vlogs  (videoblogs)  te    maken.  En  ook  wij 
behoren  tot  deze  selectie!  Dit  najaar  gaan  wij  een  drietal  vlogs publiceren 
waarmee  we  onze  volgers  een  inkijkje  geven  in  ons  leven  hier;  gasten 
ontvangen, klussen, familiebezoek en tijd voor ontspanning; het kan allemaal 
aan bod komen en wij hebben er in ieder geval veel zin in!
Houd onze website en/ of het YouTube kanaal van Ik Vertrek in de gaten! 

Radio-interview NPO2
Deze zomer introduceerde AvroTros’ Paul Rabbering met zijn radio‐

uitzending ‘Rabbering Laat’ op NPO2 een nieuw item: de Ik Vertrek update. 
Ook wij kregen de gelegenheid om te vertellen hoe het ons vergaan is sinds 

onze emigratie. 
Luister hier het fragment terug!

https://www.coteverger.net/kerst
https://www.coteverger.net
https://www.coteverger.net/media
https://www.avrotros.nl/ik-vertrek/home/
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Internationale publicatie in Daphne’s Diary
A fge l open  v oo r j a a r  b e s t e edde  h e t  c r e a t i e f ‐  e n 
inspiratiemagazine  voor  vrouwen  maar  liefst  vier  pagina’s  aan 
Côté Verger. Extra bijzonder: onze publicatie verscheen in alle 15 
landen waarin Daphne’s Diary verkocht wordt, te weten: België, 
Duitsland,  Frankrijk,  Oostenrijk,  Zwitserland,  het  Verenigd 
Koninkrijk,  Ierland,  IJsland,  Zuid‐Afrika,  Zweden,  de Verenigde 
Staten, Canada, Australië, Singapore en zelfs Japan!
Lees & bekijk hier het hele artikel. 

Update in Barend Foks Magazine
Iets kleiner in oplage :) maar ook erg leuk: Alexanders voormalig 
werkgever de Veiligheidsregio Rotterdam‐Rijnmond (VRR) vroeg 
ons een update in te sturen ter publicatie in de Barend Foks, het 

magazine voor (oud‐) medewerkers van  de VRR. 
Het artikel kun je hier lezen.

Terugblik: de highlights van afgelopen zomer
Het zomerseizoen was in één woord fantastisch en het is onmogelijk om stil te staan bij alle leuke 
momenten, want die waren er dagelijks :) 
Erg gezellig was bijvoorbeeld het jaarlijkse dorpsfeest rond 15 augustus, waar wij dit jaar een tafel 
voor 23 gasten konden reserveren  tussen al het Franse feestgedruis. Als leden van de plaatselijke 
feestcommissie moesten wij  uiteraard,  zoals  elk  jaar, bardiensten draaien  en  uitserveren, maar 
onze gasten vermaakten zich kostelijk met de live muziek, de wijn die rijkelijk vloeide en de royale 
entrecôtes die op het menu stonden. Volgend jaar weer!

Alexander & de burgemeester achter de BBQDe lange tafel voor de gasten van Côté Verger

https://docs.wixstatic.com/ugd/036e9b_c06ad2ca419a486399b4d077f29e507f.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/036e9b_c06ad2ca419a486399b4d077f29e507f.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/036e9b_37bd8aa0e1fc42b5a9b948a1673e196a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/036e9b_37bd8aa0e1fc42b5a9b948a1673e196a.pdf
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Als  kers  op  de  taart  werd  het  zomerseizoen  afgesloten  met  een  spetterend,  liefdevol  en 
zonovergoten  bruiloftsweekend. Samen met  het  prachtige  bruidspaar Milou & Nils  kijken  we 
terug op een paar  onvergetelijk mooie dagen met een geweldige lieve groep gasten! 
Natuurlijk delen we graag een  kleine sfeerimpressie met jullie. Meer foto’s (en binnenkort een 
korte video) zullen zijn  te vinden op onze website, instagram, facebook en YouTube kanaal. De 
schitterende foto’s zijn gemaakt door Dominique & Robin Homan (www.homanphotography.nl)

Bruiloft bij Côté Verger!

Tot slot: Un grand merci...
Tot  slot  een  woord  van  dank:  aan  alle mensen  die  ons 
afgelopen  jaar  bezocht  hebben,  de  mooie  gesprekken, 
ontroerende  verhalen,  vermakelijke  spelletjes  en 
lachsalvo’s  die  ze meebrachten,  de eindeloze speel‐ en 
kroelsessies  met  Mozes  en  Toes,  de  helpende  hand, 
bijzondere  cadeautjes,  de  Hollandse  lekkernijen  en  de 
veel te gekke fooien die we van ze mochten ontvangen, 
de reviews op Google en Facebook die ons deden blozen 
van  trots,  de  moeite  die  velen  deden  om  ook  na 
thuiskomst nog een lief bericht   met warme woorden  te 
sturen,  kortom:  al  die  dingen  waardoor  we  er  steeds 
weer  aan  herinnerd  worden  waarom  het  starten  van 
onze B&B en  camping de beste keuze is die we  konden 
maken. We  hopen  jullie allemaal  (weer) eens  te mogen 
begroeten bij ons!
 

Ook !n mooie herinnering aan je verblijf bij Côté Verger? Met !n Google review zijn we erg blij! 

Alexander  &  Esther
À bientôt!

https://www.coteverger.net
https://www.instagram.com/cote.verger/
https://www.facebook.com/coteverger2017/
https://www.youtube.com/channel/UCJyZ0lD62TAu_XdfyYCJTAA
https://www.google.nl/maps/place/C%C3%B4t%C3%A9+Verger/@44.898109,0.1352563,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x0:0x9fa7d9595d4cc0c5!5m1!1s2018-10-26!8m2!3d44.898109!4d0.137445
https://www.google.nl/maps/place/C%C3%B4t%C3%A9+Verger/@44.898109,0.1352563,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x0:0x9fa7d9595d4cc0c5!5m1!1s2018-10-26!8m2!3d44.898109!4d0.137445
https://www.facebook.com/coteverger2017/
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