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Zeeland leeft! Achter brede duinen en
hoge dijken ligt een prachtige wereld
verscholen, met vele kreken, welen,
inlagen, slikken en schorren.
Vanuit het autovrije familiepark Landal
Duinpark ’t Hof van Haamstede – dat
grenst aan het Natuurgebied De Zeepe
duinen – loopt u zó de duinen in.
Genieten van de rust? Kan! Maar er is
ook genoeg te doen; denk aan fietsen,
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watersporten, zwemmen of golfen. De
vrijstaande accommodaties hebben
een ruime woonkamer en een open
keuken met afw asmachine en combi
magnetron. De winnaars verblijven
naar keuze een weekend of midweek
in een standaard 4- of 6-persoons
accommodatie en mogen kiezen uit
aankomstdata tot 22 juni 2015 m.u.v.
de schoolvakanties en feestdagen
perioden.
Niet gewonnen, maar wel voordelig
een weekend of midweek ertussenuit?
Kijk voor de last minute aanbiedingen
op landal.nl/lastminutes. Meer info
over Landal GreenParks: 0900 - 88 42
(€ 0,20 p.min.) of landal.nl
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Zo doet u mee!
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Los de puzzel op en bel de 
oplossing vóór 8 mei 2014 door via
0909 - 505 03 98 (€ 0,80 p.min.). Toets
eerst uw telefoonnummer in en spreek
daarna de oplossing van de puzzel in.
Kijk voor de overige spelvoorwaarden
op zester.nl/klantenservice
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De meeropbrengst van deze actie
komt ten goede aan VUmc Cancer
Center Amsterdam, het centrum voor
oncologische zorg en onderzoek van
het VU Medisch Centrum. Het investeert
in toponderzoek met als doel de
patiënt zo goed en effectief mogelijk te
behandelen en op deze manier de kans
op genezing te vergroten. vumc.nl/cca
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