
Wilt u genieten van de Friese natuur

en van water? Dan kunt u terecht op

Recreatiepark It Wiid te Eernewoude.

Hier staat een aantal prachtig gelegen

aangepaste 6- en 8-persoons-

bungalows aan het water van het

Nationaal Park de Alde Feanen. 

De 8-persoonsbungalows nummer 

5 t/m 10 liggen direct aan het water

en hier heeft u prachtig uitzicht over

het water. Deze bungalows hebben

beneden een 2 persoonsslaapkamer,

aparte badkamer en een aparte toilet.

Boven drie 2-persoonsslaapkamers,

aparte douche en toilet. 

De 6 persoonsbungalow hebben

alleen boven drie 2-persoonsslaap-

kamers. 

Voor informatie kijkt u op onze 

website www.wiid.nl.

Zorg nodig? Geen probleem. Beide par-

ken beschikken over een professioneel

team van verzorgers dat 24 uur per dag

paraat staat. Gasten met een geldige

CIZ-indicatie kunnen deze gewoon

meenemen naar hun vakantieverblijf.

pluZ 

Dit exclusieve aanbod is voor verzekerden

van De Friesland, die tevens lid zijn 

van pluZ. PluZ is de ledenservice van

Thuiszorg De Friese Wouden en Zorg-

kwadrant Fryslân Oost. PluZ biedt een

uitgebreid pakket aan diensten, cursus-

sen en aanbiedingen op het gebied van

wonen, zorg en welzijn. Een lidmaat-

schap kost slechts € 13,- per jaar.

Meer weten? Bel dan met pluZ (088)

512 10 00 of kijk op www.pluzzorg.nl.

Uw voordeel

PluZ-leden, die tevens verzekerd zijn 

bij De Friesland, ontvangen 25% korting

op een verblijf in maart, november en

december (m.u.v. de feestdagen) op 

ECR Groot Stokkert.

Voor Landgoed Old Heino geldt een 

korting van 20% korting in de maanden

september t/m december (m.u.v. de

feestdagen). Tevens ontvangt men een

korting van 20% op alle consumpties en

schoonmaakkosten.

Wilt u gebruik maken van dit aantrek-

kelijke aanbod maar bent u nog geen

pluZ-lid? Wordt dan snel lid en bel met 

(088) 512 10 00 of meldt u aan via de

website www.pluzzorg.nl.

Bent u al pluZ-lid en wilt u gebruik maken

van dit aanbod? Voor al uw vragen,

informatie en boekingen kunt u terecht

bij ECR Groot Stokkert, (088) 328 00 50

of via www.grootstokkert.nl.

Met deze aanbieding bespaart u al snel

tientallen euro’s.

De Friesland biedt u, samen met pluZ, een voordelig 

verblijf aan in viersterren (zorg)hotel en resort ECR Groot

Stokkert te Wapenveld (Gelderland) en Landgoed Old

Heino te Heino (Overijssel). Hier kunt u zorgeloos van

uw vakantie genieten. Op ECR Groot Stokkert zijn veel

faciliteiten die uw verblijf kunnen veraangenamen: 

verwarmd binnenzwembad, wellnesscentrum en veel 

creatieve activiteiten waar u zich voor kunt inschrijven.

Recreatiepark 

It Wiid -

Eernewoude

Goed verzorgd met pluZ

Kijk ook voor deze aanbiedingen

op www.defriesland.nl


