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Actie 2019
Wij hebben in 2018 veel vaste gasten ter
gelegenheid van ons tienjarig jubileum kunnen
trakteren op korting.
Voor 2019 hebben wij een nieuwe actie. Voor elke
nieuwe gast die u aanbrengt, ontvangt zowel u als
de nieuwe gast 5 % korting. Deze korting geldt het
hele jaar 2019 en voor elke nieuwe gast. Het kan
dus flink oplopen als u veel nieuwe gasten
aanbrengt.

Onderhoud
Dit voorjaar is de kap van de grote schuur
vernieuwd. Het is prachtig om te zien met hoeveel
liefde voor het vak de rietdekkers bezig zijn.
Komende winter wordt de monumentale boerderij
aangepakt. Een megaklus, maar na afloop zal het er
weer fantastisch uitzien.

Ook het onderhoud van het groen vereist
voortdurend aandacht. De komende weken veel
blad van het gras verwijderen en de bomen van
dood hout ontdoen voor de veiligheid van onze
gasten. Ook zullen enkele bomen wat gekortwiekt
worden om op sommige plaatsen meer zonlicht te
krijgen.

Cadeaubon 
Een leuk en mooi cadeau voor de feestdagen ? 
Een cadeaubon voor een verblijf op De Jonge Stee !

U kunt een bon bestellen voor elk gewenst bedrag.

Nieuws
Op zondag 9 december is er het
winterlichtproeverij. Voor 49,50 krijgt u in zes
restaurants in Vierhouten de heerlijkste hapjes met
bijpassende drankjes. Zie Winterlicht

Van 29 september tot en met 27 maart is in het

http://www.rondjevierhouten.nl/nieuws/winterlicht-9-december/
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Noord Veluws Museum een tentoonstelling van
Marjolein Bastin “Tekenen is ademen”. zie Noord-
veluws museum

Facebook
Er zijn lastminute aanbiedingen bij De Jonge Stee. 
Kijk hiervoor regelmatig op onze homepage of
“like” ons op Facebook.

 

 

 

 

http://www.dejongestee.nl/
https://www.noord-veluws-museum.nl/tentoonstellingen/nu-te-zien/marjolein-bastin/
https://www.noord-veluws-museum.nl/tentoonstellingen/nu-te-zien/marjolein-bastin/
https://nl-nl.facebook.com/De-Jonge-Stee-114412058666208/

	Lokale schijf
	Nieuwsbrief De Jonge Stee


