Hieronder vindt u de routebeschrijving naar Kampeerbos De
Simonshoek
Vanaf het noorden via de A73 richting Eindhoven A67 afrit 38
Vanaf het westen/midden via de A67 afrit 36
Vanaf het zuiden via de A2 richting Eindhoven afrit 39
Eenmaal in Meijel aangekomen volgt u de bruine bewegwijzeringborden
naar De Simonshoek
Adresgegevens:
Kampeerbos De Simonshoek
Steenoven 10
5768 PK Meijel
Tel. (077) 466-1797
Email: info@simonshoek.nl

Paasei-Treffen te Meijel
3, 4, 5, en 6 april
2015

Info Paaseitreffen te Meijel Limburg.

Een paar punten van aandacht:

Namens de organisatoren, Ton en Elly en Peet en Corrie nodigen we u uit
om naar het paaseitreffen te komen dat wordt gehouden van vrijdag 3
t/m maandag 6 april 2015.

Bij aankomst moet u zich melden bij de receptie.

3 nachten dus i.v.m. de paasdagen.

De poort op ons veld geeft direct toegang naar het bos. Hiervoor is een
sleutel nodig met een borg van € 15.00. Dit kunnen we ook combineren
zodat niet iedereen een sleutel hoeft te hebben.

Ditmaal gaan we naar het Limburgse Meijel en wel naar camping
“Kampeerbos de Simonshoek” www.simonshoek.nl
Adres: Steenhoven 10 in Meijel tel. 077-4661797.
Na ons bezoek hebben we een mooi veld gereserveerd direct naast het
bos en ook de sanitaire voorzieningen zien er keurig uit. Wat ook
vermeldenswaardig is, dat de camping voorzien is van een overdekt
zwembad met een watertemperatuur van maar liefst 29 graden! Mocht
het weer het toelaten dan is de
overkapping ook open te schuiven
over het gehele bad.
Ook de omgeving is perfect geschikt
om te wandelen en te fietsen.
Een uitje hebben we deze keer niet
gepland, maar er zijn spellen
aanwezig waar de liefhebbers zich
mee uit kunnen leven

Kortom, het wordt een sportief weekendje!

Hier betaalt u borg voor het pasje om de slagboom te bedienen
à € 25.00

Honden gratis mits aangelijnd en mogen niet in het zwembad komen.
Douchen kost € 0.50 cent.
De afwas doen kost € 0.20 cent.
We hebben 6 ampère stroom op iedere plaats.
Kosten voor een equipe van 2 personen totaal € 63.50
Kosten voor een equipe van 1 persoon totaal € 44.00
GSM Peet Assmann

06-53763196

GSM Ton van Velthoven 06-22693714

