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Reacties van bezoekers van onze bungalow 

Chris en Monique: 

Bedankt. Het is een heerlijk huisje! 

Kim: 

Het is hier prachtig, echt een plaatje. Alles is top en we genieten volop. 

Ilonka en René: 

Wij hebben een zeer fijne vakantie gehad. 
Jullie hebben een prachtig huisje en op een wel heel bijzondere plek zo aan de rand van het 

bos (waar we s`avonds verstoppertje speelden met z`n allen). 
We zijn naar het wildpark geweest en hebben daar buiten het prachtige kasteel wolven, 

wilde zwijnen en de roofvogelshow gezien. 
We zijn tot bovenin het kasteel geweest en hebben daar van het mooie uitzicht genoten. 
Ook zijn we naar het grote zwembad bij de sportplatz geweest even afkoelen, wat een 

schoon en mooi bad is dat, alles van roestvrijstaal en brandschoon. 
We zijn ook met het 50 jaar oude treintje naar Daun geweest, een echte belevenis. 
Toen een dagje naar Cochem aan de Moezel, prachtige plaats. 
Een rondvaart over de Moezel gemaakt, gewandeld met de stoeltjes kabelbaan naar het 

grote kruis en daarna lekker een Jagerschnitzel gegeten. 
Het huisje laat niets te wensen over en is van alle gemakken voorzien. 
Kortom we hebben echt genoten. 

Jits en Herman: 

Allereerst dank voor de gastvrijheid van jullie prachtige ‘Villa Veronica’ met alles erop en 

eraan en op een mooie rustige plaats. 

We hebben heerlijk genoten van deze week plus het prima weer. 

En zeker als mogelijk voor herhaling vatbaar. 

Brigitte: 

We hebben het heel goed gehad in jullie huisje en in de Eifel: een mooie, boeiende streek. 

Mooie wandelingen (rond de meren in Daun, de GEO wandeling van Gerolstein). We zijn ook 

gaan kijken naar de roofvogelshow en het voederen van de wolven bij Kasselburg. 

 

We hebben ons lekker kunnen verwarmen aan de houtkachel in de woonkamer. 

Alles is prima in orde in het huisje: we vonden wat we nodig hadden en het was heel proper.  

 

Kortom we hebben ervan genoten.  

Hartelijk dank. 
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Ria en Antoon: 

Schitterende woning! 

Heerlijk gefietst en gewandeld. 

René, Erna en kinderen: 

"er is toch wel goede verwarming" was mijn eerste vraag bij het boeken van de villa, in 

november 2009. Nou, echt wel. Een fantastische verwarming en nog veel meer! Want als 

het buiten écht koud is en er ligt gemiddeld 20 cm sneeuw voor de deur de hele week, dan 

wil je comfort als je binnen bent. Bovendien was het kerst tijdens ons verblijf en dan kijk je 

uit naar een paar gezellige dagen. Alles is keurig verzorgd en alles wat je maar nodig hebt 

tijdens je vakantie was ruimschoots voorhanden.  

Bij aankomst stond de Glühwein al klaar en het huisje was heerlijk voorverwarmd. Vooral de 

rust op het terrein en de ligging van de huisjes maakt het verblijf in de Eifel geweldig.  

Een geweldig leuke omgeving die in de zomer er vast nog veel mooier uit zal zien.  

Ik verwacht zeker een keer terug te komen. 

Dank je wel voor de (zeer) vlotte boeking en het verblijf. Echt super! 

Ewa en Rob Stolk: 

We hebben laatst een fantastische week vakantie beleefd in Villa Veronica. De woning is 

rustig en prachtig gelegen aan de rand van het bos. Ook is de woning van binnen stijlvol 

ingericht, en van alle denkbare luxe voorzien.  

Vanuit de woning hebben wij heerlijke wandelingen in het aangrenzende bos kunnen maken. 

Ook hebben we met de auto ook leuke uitstapjes gemaakt naar oa. de Moezelstreek, Daun 

en via een mooie weg naar Bitburg.  

Kortom, een hele fijne week gehad ! 

Dhr. Smolders:  

Villa Veronica is prima uitgerust voor een heerlijk verblijf. Een prima douche, een mooie tv 

met vele Nederlandse zenders en een prima toegeruste keuken. Ook het terras en de 

privacybiedende tuin gelegen tegen een bos geven een prima vakantiegevoel. 

Familie Van Deursen:  

Tijdens onze vakantie lag er volop sneeuw. Het was na een flinke wandeling door het bos pal 

achter het huis heerlijk om dan binnen de houtkachel aan te kunnen steken! Ondertussen 

werd de vloer al opgewarmd door de vloerverwarming. Er was voldoende hout aanwezig 

waar we gratis gebruik van konden maken. Een hele fijne service want zakken hout moeten 

kopen bij benzinestations is altijd een lastige, vieze en vaak dure klus!! Het huis is heerlijk 

rustig gelegen en toch ben je met een krap kwartiertje auto rijden in het centrum van het 

stadje Gerolstein. Ook bezienswaardigheden/(winter)sportmogelijkheden en attracties zijn 

niet ver weg! 
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Dhr. Kruithof: 

De eerste week van december hebben ik en mijn gezin genoten van het verblijf in de villa. 

Alles was keurig geregeld (schoon, netjes, voldoende houtblokken er waren zelfs champagne 

glazen aanwezig!) Een grote aanrader voor eenieder die even lekker wil uitrusten en de 

omgeving wil verkennen.  

Met vriendelijke groet, Familie Kruithof 

Familie Vrins: 

Een hele fijne, ruime woning in een zeer rustig vakantiepark met ruime tuin aan de bosrand, 

dus veel privacy. Wij hebben echt genoten van een hele fijne vakantie met alle dagen 

prachtig weer. In de directe omgeving is het moeilijk fietsen, maar wandelen gaat prima. 

Jammer dat op het park geen winkel e.d. aanwezig is, maar de winkels in Gerolstein zijn 

met de auto goed bereikbaar.  

Joke en Joop Vrins 

Familie Bos: 

We hebben heerlijk genoten van jullie vakantie woning. De omschrijving van het huisje komt 

precies overeen met de werkelijkheid. Hoewel de Eifel een bekend gebied voor ons is zijn we 

nog niet eerder in Gerolstein geweest maar ook dit vonden we een hele mooi plaats. Wellicht 

tot de volgende keer.  

Met vriendelijke groet, Jeroen en Jolanda, Säm en Zoë 

Familie Van Herten: 

Het is een mooie bungalow met een rustige ligging aan de bosrand waar je volledig tot rust 

kunt komen. De voorzieningen in het huis zijn zeer goed.Het vormt een leuke basis voor 

diverse uitstapjes en/of wandeltochten. Wij hebben er een leuke week doorgebracht.  

Frans en Margriet. 

Ria en Jeu Hayen: 

Wij hebben echt genoten van een zalig weekje – herfstvakantie 2010 - in een prachtige 

omgeving: goed uitgerust, lekker gegeten en prachtige wandelingen / routes gelopen, 

ondanks het natte en regenachtige weer: “slecht weer bestaat niet, wel slechte kleding is de 

spreuk” die ik o.a. heb onthouden van een instructeur die jachthonden opleidingen verzorgt. 

Hierop aansluitend: voor onze hond Anthos was het ook een waar paradijs: dag en nacht bij 

de baas zijn, de hele dag mee op pad in een geweldige omgeving waar hij naar hartenlust 

heeft kunnen ravotten; hij was onvermoeibaar.  

In de directe omgeving zijn allerlei dingen om te ondernemen waar we niet aan toe 

gekomen zijn. Ook de winkels vooraan in Gerolstein zijn fantastisch: iedere ochtend verse 

broodjes en….een heleboel andere lekkere dingen. 

Dit alles doen we zeker nog een keer over!!     
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Familie Wassenaar: 

In juli 2011 hebben wij via Belvilla een vakantie geboekt in de Eifel, en zo kwamen we 

terecht in Villa Veronica, bezit van de familie van der Craats. Bij aankomst hadden we al snel 

door dat we te maken zouden krijgen met een heel mooie locatie. Stil, schoon en een 

heerlijke plek om achter het huis in alle rust van de zon te kunnen genieten. De Eifel is 

prachtig om te genieten van mensen, natuur en dorpjes. Tel daarbij Villa Veronica op, dan 

ben je verzekerd van een pracht vakantie. Dank voor het gebruik. 

Cobie en Cees Wassenaar 

 

Peter en Linda Nijssen: 
Wij hebben in november 2011 een heerlijke vakantie gehad in Villa Veronica. De locatie is 

top en de familie van der Craats doet werkelijk alles om het hun gasten naar de zin te 

maken. De villa is van alle gemakken voorzien (zeer ruime badkamer met heerlijke douche, 

mooie houtkachel, prima bedden, keuken alles “erop en eraan”). Echt een aanrader! We 

hebben heerlijk gewandeld om de “Maaren” en het wolven en adelaarspark is ook erg leuk. 

Het is een geweldige omgeving met veel vriendelijke mensen en het eten en de bediening in 

de restaurants vinden wij in Duitsland altijd goed. Wij zijn zeker van plan om terug te 

komen. De Eifel is in alle seizoenen een prima stek om te verblijven en de luxe van Villa 

Veronica maakt dit verblijf in één woord fantastisch! 

  

Ronny Winne en Corrie Slabbekoorn: 
We hebben het prima naar ons zin gehad in de mooie vakantiewoning. 

Prima ligging zo vlak bij het bos en erg rustig op het park. 

Voor boodschappen naar Gerolstein is prima te doen. 

Bedankt voor de goede service! 

 

Familie Nys: 
Bij aankomst zagen we het direct.....................mooie omgeving ......rustig gelegen mooi 

proper huis met alle luxe die een mens nodig heeft..............! 

 

Diny en Frits Bosker: 
Een nicht van mijnvrouw maakte, als dialyse patiënte, een georganiseerde vakantiereis naar 

het “Waldferienpark Gerolstein” in de Eifel. Onze interesse was gewekt. Zoekend op internet 

kwamen wij terecht bij Villa Veronica en vervolgens bij de verhuurders Van der Craats uit 

Leusden. Het contact verliep dusdanig vlot en soepel, bovendien informeel en persoonlijk, 

dat snel het vertrouwen groeide. De beeldinformatie van de vakantiewoning was zeer 

duidelijk en beloofde heel wat voor ons geld.  

Welnu, we hebben de eerste 14 dagen van september 2013 van het huisje mogen genieten. 

Er is zo veel compleet aanwezig, dat het een paar dagen duurt alvorens alle gemakken zijn 

onderzocht en toegepast; voor elk wat wils. Je kunt het zo gek niet bedenken of het was wel 

aanwezig en dat voor alle jaargetijden. Letterlijk alles wat wij normaal meenemen op 

vakantie was daar aanwezig. Vanzelfsprekend ook een WIFI verbinding. Kort en goed, voor 

een ieder die gesteld is op een vakantiehuis “met alles er op en er aan”, en voor hen die 

tevens gehecht zijn aan vrijheid en een schitterend mooie omgeving, is VILLA VERONICA het 
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antwoord. Wij bedankten Luba en Jauk van der Craats die dit alles mogelijk hebben gemaakt 

in klein-arbeid om voor zichzelf en andere een perfect verblijf te realiseren. Petje af!! 

 

Familie Vos: 

 

Wij hebben enorm genoten van ons verblijf in Villa Veronica. 

Bij aankomst troffen wij een zeer compleet en luxe uitgeruste bungalow aan die van alle 

gemakken is voorzien. 

Wat ons opviel: netjes schoon, veel privacy en rust rondom, mooie tuin met uitzicht op een 

bos. 

Goede bedden en ruime badkamer. 

Zoekt u rust, ruimte en comfort dat is Villa Veronica zeker de moeite waard. 

Mooie omgeving  waar veel te zien en te beleven is. 

Prettig contact met de eigenaar en nette afhandeling van de boeking. 

 

 

Caroline en Remco: 

 

Villa Veronica is een compleet vakantieverblijf, waar je zowel binnen als buiten (in de 

prachtige tuin) alle comfort hebt om van een vakantie te genieten. Bovenal is Villa Veronica 

een fijne uitvalsbasis voor interessante stedentrips (Trier, Cochem, Luxemburg) en 

ontspannende uitstapjes in de fraaie omgeving (zwemmen in vulkaanmeren, fietsen, 

boottochtje op de Moezel). Wij hebben ervan genoten! 
 

 

 

Peter en Wijna: 

 

Wij hebben een prima vakantie gehad in jullie vakantiehuis. Het weer was prima en alleen 

gisteren hebben we een geplande wandeltocht niet kunnen doen vanwege de regen. Verder 

hebben we genoten van de rust en de omgeving.  We zullen het zeker in herinnering houden 

om nog eens een keer terug te komen.  

Bedankt voor de tijd dat we jullie huis mochten gebruiken.  

Met vriendelijke groet, 

Peter en Wijna 


