Familie Gaby en Frank Keppler
Camping de Strandloper, Scharendijke
Gaby en Frank Keppler kochten eerst een oud chalet om te kijken of het iets voor hen was en of ze
het wel voldoende zouden gebruiken. Inmiddels hebben ze een nieuw chalet gekocht op de
camping de Strandloper.
Vrienden van het echtpaar zijn al jaren eigenaar van een chalet op een camping in Scharendijke
en vertelden hen opgetogen hoe leuk het daar is. Dat wilden ze ook ervaren. Camping Strandloper
viel bij hen in de smaak vanwege de locatie en het complex zelf. Gaby: “Ook de eerste ontmoeting
met Bob en Barry was erg vriendelijk en aangenaam. Ongeveer twee jaar geleden hebben we
besloten om een nieuw chalet te laten bouwen naar onze eigen wensen en ideeën. Het was geweldig
hoe Jacolien en Jan voor ons zorgden. We kregen goed advies op locatie of per telefoon, het contact
was altijd warm.”
Frank merkt op dat ze altijd tijd en goede suggesties voor verbetering hadden. “We waren heel blij
met het nieuwe chalet en Jan en Jacolien waren te gast bij de housewarming. Wat indruk op ons
maakte, was de voorbeeldige planning en de perfecte organisatie eromheen. Alle onze ideeën
konden worden verwerkt. Ook als we later nog tips en hulp bij het interieur nodig hadden of er
moest contact opgenomen worden met de verzekering konden we bij hen terecht. Voor de nazorg
was naast Jan en Jacolien ook Wilfra een geweldige contactpersoon.”
De plaatsing wilden Frank en Gaby niet missen. Ze vonden dat erg spannend bijzonder om mee te
maken. Gaby: “Ook hier kunnen we alleen maar goede dingen zeggen over Peter en René van Quality
Time. Het chalet is van een zeer goede kwaliteit en vrienden en kennissen die het hebben gezien, zijn
het daar mee eens. Ook van binnen ziet het er geweldig uit en is het naar onze persoonlijke wens
ingericht. We gebruiken het dan ook alleen zelf en gaan het niet verhuren.” Wat heel belangrijk is
voor Frank en Gaby is dat ze op elk gewenst moment ter plaatse kunnen zijn zonder overleg.
Gaby is lid geworden van de tennisclub. “Op deze manier heb ik al deelgenomen aan kleinere
toernooien in andere plaatsen. Daarnaast organiseerde ik een vriendschappelijk toernooi in
Scharendijke met dames van mijn eigen team, dat was erg leuk! Al met al voelen we ons zeer
comfortabel in Scharendijke en zijn we ook bevriend geraakt met de lokale bevolking.”

