
Oud en Nieuw 

Een bijzondere belevenis om samen met andere 

christelijke gezinnen, echtparen of alleengaanden 

de laatste dagen van het jaar te vieren. Ook ons 

gezin geniet er elk jaar weer van, gezellig, sfeervol, 

familie en toch vrij. Voor degene die hier graag bij 

wil zijn, moet snel zijn, want alleen de comfort 

bungalow (6 personen) is nog vrij.  

Nieuwsbrief van Cor en Evelien Jansen                      

Beste familie, kennissen en vrienden van Landgut Engelsbach, 

Een fantastische zomer ligt achter ons, met veel gasten, een mooi 

programma over het thema ‘Zie de Rots’, misschien een beetje koud weer 

in augustus, maar we mogen zeker niet mopperen. 

Nu zitten we in het prachtige herfstseizoen. Het Thüringerwoud is      

veranderd in tig verschillende kleuren, ronduit prachtig.  

En binnen enkele maanden zal het hier wel wit zijn, het 

winterseizoen.  

Elk jaargetijde is zo de moeite waard om naar             

Engelsbach te komen. 

 

Oktober 2014 

Klussen 

Met zoveel bungalows, gebouwen en grond, blijft er altijd werk liggen. Maar wat heerlijk als er dan 

mensen zijn die graag komen helpen. Zoals nu bijvoorbeeld, mannen die bungalow 1 verder afbouwen.  

Heb je ook tijd en zin om te helpen en daarnaast te genieten van het 

prachtige Thüringen, stuur ons dan een mailtje, we zijn nu al blij met je en 

wie weet zien jullie hetzelfde als onze helpers van deze week. 



 

 

 

 

 

 

Like ons op Facebook 

Landgut Engelsbach

Zomervakantie (11 juli - 22 augustus) 

Nog maar net achter de rug en toch belangrijk om nu al over na te denken. De boekingen komen steeds 

vroeger binnen. Afgelopen zomer moesten we voor de eerste keer helaas aan een aantal gasten ‘nee’ 

verkopen, omdat het park vol zat. Voor ons natuurlijk een bemoediging, dat zoveel gasten op Landgut 

Engelsbach hun vakantie willen doorbrengen.  

 

De eerste week van de vakantie (11-18 juli) is de Lutherweek. Deze 

week is ook zeer geschikt voor 

gezinnen met kinderen.  

 

Van 18 juli tot 22 augustus 

hebben we de zomervakantie 

met het recreatieprogramma. 

 

 

 

Winter 

Zo kan Landgut Engelsbach er ook 

uitzien. Een oase van natuurschoon 

en rust. Het hele jaar bent u van  

harte welkom. 

 

We verheugen ons om u/jullie weer te ontmoeten. 

Familie Jansen & Team 

Cor en Evelien Jansen 

Am Heidelberg 23  

99894 Engelsbach/OT Engelsbach 

Tel. 0049 3623 200873 

E-mail: info@landgutengelsbach.eu 

www.landgutengelsbach.eu 

Meivakantie (2-9 mei) 

Ook al duurt het nog een tijd, toch willen we jullie alvast attenderen op de schilderweek tijdens de 

meivakantie. Elk jaar een groot succes, zowel voor jong als oud, beginners en gevorderden. 

Een week lang schilderen onder leiding van een kunstenares. 

En het bijzondere aan deze week is dat er ook mensen uit de omgeving komen. Ons werk in Thüringen 

bestaat uit evangelisatie. En juist door zo’n activiteit en door de Nederlandse gasten, ontstaan er 

spontaan contacten en kunnen we iets van Gods liefde laten zien. 

Ook voor de gezinsleden die schilderen iets minder leuk vinden, is er 

genoeg te beleven, heerlijk vakantie vieren met andere Nederlandse 

gezinnen. 

Lutherweek 

Recreatieprogramma 


