Familie van der Donk
De Boomgaard, Westkapelle
In Westkapelle is de sfeer gemoedelijk, ook al weten de toeristen het dorp goed te vinden. Familie
van der Donk kwam al lang regelmatig in deze omgeving en bedacht dat een eigen chalet kopen
voordeliger zou zijn dan huren.
Al is de verblijfsduur meestal kort voor Sylvia en Eugene, toch vinden ze het heerlijk in hun chalet op
camping De Boomgaard. Sylvia: “Het ziet er allemaal mooi en netjes uit, de mensen zijn aardig. Het
voelt gemoedelijk aan. Het is leuk voor kinderen onder andere door de speeltuin en het zwembad. En
we zitten nog steeds dicht bij het strand van Domburg. Daar fietsen we zo naar toe. We zijn geen
mensen die op het strand liggen, maar we houden wel van wandelen en fietsen.” Het was een beetje
per toeval dat ze bij Zeeuwse Chalets terecht kwamen. Er werd op de Boomgaard een open dag
georganiseerd toen het stel samen met hun kinderen langs fietste.
Eugene: “We gingen spontaan eens kijken bij de chalets en eigenlijk hebben we meteen besloten het
te doen en alles te regelen. Het bleek dat Zeeuwse Chalets de dichtstbijzijnde dealer was, dus
maakten we een afspraak. Onze keuze was gevallen op het chalet dat vooraan stond. De volgende
dag al gingen we terug om de indeling te bespreken. We wilden onder andere een inloopdouche, drie
slaapkamers en een aparte kast bij de keuken in plaats van een slaapkamer. Ook de pui op de hoek
was een wens, want dan heb je fijn uitzicht. En het verhoogde terras vonden we een pre.” Bij de
plaatsing konden ze jammer genoeg niet aanwezig zijn. “Maar in plaats daarvan ben ik wel met mijn
ene schoonzoon bij de fabriek gaan kijken tijdens de bouw. We kregen er een rondleiding en dat was
ook al heel interessant, ”zegt Eugene.
Sylvia en Eugene zijn blij met het advies dat ze kregen van Jan en Jacolien. “Dat was heel fijn. We zijn
erg tevreden met het chalet. Het is lekker hoog, we houden niet van schuine dakjes. En we hebben er
de ruimte in,” besluit Sylvia. “De service van Zeeuwse Chalets is heel goed. Als er iets is, wordt het
snel opgelost. Super fijn.”

