Uitnodiging
De Club van Eriba-rijders houdt in de week van 20 t/m 27
mei een rally op Camping Bosbad Hoeven. De leden van
de Eriba HYMER Club Nederland zijn hierbij ook van harte
welkom.
Bosbad Hoeven is een mooie camping met schoon sanitair,
in een bosrijke omgeving midden in het gastvrije WestBrabant
De gezellige Grote Markt in Breda ligt op minder dan 20 km,
Bergen op Zoom op ca 25 km, Roosendaal en Etten-Leur
beide op ca 10 km afstand
Op de camping hebben we voor ieder een comfortplaats
met 10 ampère stroom, centraal antennesysteem,
waterkraan, afvoer. Het buitenbad, met zijn vele glijbanen
zal bij mooi weer net open zijn en is dan gratis toegankelijk.
Ook is er een grote visvijver voor de sportvisser.
(Honden worden op de camping helaas niet toegestaan)

“Alle kosten, staanplaats,
toeristenbelasting en borg betalen bij de
receptie, bij aankomst op de camping.
Dus niets overmaken naar de organisatoren
Eerder komen dan 20 mei en langer blijven dan 27 mei is
mogelijk. Dit wel aangeven op het aanmeldingsformulier.
Entreegelden voor de excursies betaal je aan de
organisatoren.
Wij zorgen bij aankomst voor koffie en voor een
programmaboekje. (Met adressen en eventuele
mogelijkheden voor op de vrije dagen.)
Als ook het weer nog meezit wordt het zeker een gezellige
rally.

We hebben voor deze week een leuk programma
samengesteld, met wandelen, enkele fietstochten van ca 30
km, en excursies.
Natuurlijk is alles op vrijwillige basis
Tip: Misschien is het, als je toch met vakantie naar het
Zuiden gaat, het een leuke onderbreking op de doorreis.

Aanmelden kan tot 15 april 2016 Opgeven kan door
middel van het bijgevoegde aanmeldingsbriefje naar Jan
Koster te sturen
Je kunt het ook e-mailen.

De kosten:
Kun je alleen het weekend komen, dan telt de uitchecktijd
niet. Je kunt nog de hele dag blijven.

Groetjes:
Ton van den Hout
Vera van de Wiel
Jan en Guus koster

Week
20 t/m 27 mei
95 Euro
Weekend 20 t/m 22 mei
40 Euro
Extra dag
15 Euro
Exclusief (borg 10 Euro) voor een douchepas met 3 min
douchen per persoon, en exclusief toeristenbelasting. (In
2015 bedroeg deze 1,10 Euro p.p.)

We rekenen erop dat als je opgeeft, je ook komt.

Bosbad Hoeven
Oude Antwerpsepostbaan 81b
4741SG Hoeven

Aanrijroute
Neem vanuit Breda de A 58 richting Roosendaal.
Bij afslag 20 verlaat je de snelweg.
Onder aan de afrit ga je richting Hoeven.
Ga de spoorweg over, neem bij de rotonde de 3de afslag.
Je komt dan op de Bovenstraat.
Ga op het eind rechtsaf (Oude Bredase Postbaan)
Na ca 100 m ligt de ingang van de camping aan de
rechterkant.
Aanmelden bij de receptie.
Volg vanaf de receptie de blauw/gele Eriba-bordjes. En
meld je ook bij ons aan.

Gezamenlijk
Weekend / week
van
20 – 22 mei
of

van
20 – 27 mei
2016

