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PERSBERICHT 
 
Villas & Residences, curated by Oostwegel Collection 

Valkenburg aan de Geul, 20 januari 2020 

Oostwegel Collection lanceert een nieuw concept: Villas & Residences, curated by 
Oostwegel Collection. 
 
Verhuur van luxe woningen op bijzondere locaties 
Met het nieuwe concept genaamd Villas & Residences, curated by Oostwegel Collection zullen er 
luxe woningen op bijzondere locaties worden verhuurd. Vanaf vandaag is gestart met de verhuur 
van het voormalige familiehuis waar 4 generaties Oostwegel woonden: Villa Casa Blanca in 
Houthem-St. Gerlach. Dit kubistische huis is in 1929 ontworpen door Fritz Peutz en is inmiddels 
een Rijksmonument.  
Camille Oostwegel zegt: “Met dit nieuwe concept kunnen we een specifieke doelgroep bereiken, 
namelijk gasten die waarde hechten aan een intieme omgeving voor een familiesamenzijn, een 
zakelijke reiziger die in het comfort van een huis wil verblijven of voor een corporate 
inspiratiesessie voor teams. De luxe, goed uitgeruste woningen maken het mogelijk om volledig 
zelfvoorzienend te genieten van een verblijf.” 
 
Meer informatie over Villas & Residences, curated by Oostwegel Collection: 
www.oostwegelcollection.nl/villas  
 
Over Oostwegel Collection 
Oostwegel Collection is een Limburgs familiebedrijf dat staat voor inspirerend vakmanschap en 
gastvrijheid. Deze drie begrippen worden tot leven gebracht door drie pijlers: mens, locatie en 
gastronomie. Camille Oostwegel sr. begon in 1980 met veel passie en zorg aan het restaureren 
van Rijksmonumenten en inmiddels bestaat de onderneming uit de volgende huizen: Château 
Neercanne, Winselerhof, Château St. Gerlach en Kruisherenhotel Maastricht. Sinds 1 januari 
2020 heeft zoon Camille Oostwegel het stokje van het familiebedrijf overgenomen. 
www.oostwegelcollection.nl  
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