BC De Klamp vzw
Zetel: Europalaan 3, 2840 Terhagen
Ondernemingsnummer: BE 0819.130.653

Beste Klampioenen

Na een geslaagd Klampweekend in 2016, organiseren we in april 2018 ons tweede
Klampweekend! De locatie zal dezelfde zijn als vorige keer.
Wanneer?
Van vrijdag 20 april 2018 (18u), tot en met zondag 22 april 2018 (17u)
Waar?
Groepsaccomodatie De Roerdomp, Ontginningsweg, Westelbeers, Nederland
De Roerdomp ligt tussen Tilburg en Eindhoven, niet ver van de Belgische grens. Vanuit Boom is het zo'n
100km rijden. Wil je al meer weten over het domein: www.deroerdomp.nl
Indeling van de accomodatie:
•

een groot dagverblijf (85 m²)

•

op de bovenverdieping bevinden zich 5 slaapkamers geschikt voor 6 personen en 1 slaapkamer
geschikt voor 4 personen

•

elke slaapkamer bestaat uit 2 stapelbedden, en 2 éénpersoonsbedden

•

elke slaapkamer is voorzien van een eigen douche en toilet

•

een rolstoeltoegankelijke slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden en een stapelbed

•

een aangepaste douche en toilet voor gehandicapten

•

11 toiletten

•

Terras en speelveld

Kostprijs?
70,00 EUR per persoon
Inbegrepen:
• verblijf (incl. toeristenbelasting)
• maaltijden (vrijdagavond, 3 maaltijden op zaterdag en 2 maaltijden op zondag)
• groepsactiviteiten (het kan zijn dat er nog een betalende activiteit wordt gedaan maar deze is zeker
niet verplicht)
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Niet inbegrepen:
• frisdranken en alcoholische dranken (worden ter plaatse aan democratische prijzen aangeboden
door de club)
• beddengoed kan gehuurd worden voor 5,00 EUR per set. U krijgt dan een hoeslaken, kussensloop,
dekbedovertrek en dekbed. Dient tijdig gereserveerd te worden!

Opgelet!
Het aantal deelnemers is beperkt! Snel inschrijven is dus de boodschap! Om onze organisatie voldoende tijd
te geven om alles voor te bereiden, sluiten we de inschrijvingen daarom af op 01/02/2018.
Opmerkingen
De partners van onze leden zijn natuurlijk ook van harte welkom. Zij betalen dezelfde prijs. Kinderen vanaf
16 jaar zijn ook welkom.
Heb je bepaalde allergiën, of ben je vegetarisch/veganist? Laat het ons dan zeker weten zodat we hiermee
rekening kunnen houden.
Hoe schrijf je in?
Stuur een mail naar secretariaat@bcdeklamp.be met je inschrijven en vermeld ook of je gebruik wil maken
van de hoeslakens en kussenslopen ter plaatse, want dit kost je 5,00 EUR per persoon extra. We zullen je
inschrijving steeds per mail bevestigen!

Sportieve groeten,
Het bestuur en medewerkers van BC De Klamp
www.bcdeklamp.be

