Routebeschrijving
Vanaf het noorden, oosten en westen aansluiting vinden op de A67.

ZOMERMIDWEEK IN SOMEREN

Op de A67 afslag nr. 35 ri. Someren nemen via de N266 richting
Someren.
Neem de eerste afslag op de rotonde naar N266 (Wilgekant Someren)
Na 330 meter de derde afslag op de rotonde naar N266 (Rijksweg
Someren)
Na 2,9 kilometer de eerste afslag op de rotonde naar N609
(Witvrouwenbergweg)
Na 440 meter de eerste afslag op de rotonde (provinciale weg)
Na 640 meter de tweede afslag op de rotonde (provinciale weg)
Na 1,1 kilometer de tweede afslag op de rotonde (provinciale weg)
Na 1,6 kilometer: sla linksaf naar Vaarselstraat

VAN DINSDAG 11 JULI T/M VRIJDAG 14 JULI

Na 260 meter: sla rechtsaf naar Heikantstraat

2017

Na 860 meter sla rechtsaf naar Kuilvenweg

TUSSEN DE PEEL EN STRABRECHTSEHEIDE

Na 380 meter ben u gearriveerd bij Camping de Kuilen.
Camping de Kuilen
Kuilvenweg 15
5712 PD Someren
Tel.: 0493-494582
mob: 06-10434542
Email: info@campingdekuilen.nl
www.campingdekuilen.nl

CAMPING DE KUILEN
SOMEREN

Hallo beste kampeervrienden,

Van harte welkom!! Toon en Gerda, Ton en Elly

PROGRAMMA

Wij nodigen jullie heel graag uit voor onze zomermidweek in de Peel. Tijdens
deze dagen staat de bekende Brabantse gezelligheid weer voorop.
In “de Peel” is bijzonder veel te zien en te bezoeken, bijvoorbeeld: “Het
Keelven", bezoekerscentrum Mijl op zeven in natuurgebied de Groote Peel,
Beiaard en Natuurmuseum, Vlindertuin, visvijver en Kasteel Heeze. Ook de
fietsers en wandelaars kunnen hun hart in deze omgeving ophalen. Sinds enige
tijd is er ook een golfbaan (De Swinkelsche Golfbaan) achter de camping met
vele activiteiten. Liefhebbers kunnen uiteraard jeu de boules en als er
gelegenheid is ook klootschieten. Verder info op de camping verkrijgbaar.
INFO AANMELDING ZOMERMIDWEEK

Dinsdag 11 juli:

Koffie bij Elly en Gerda.
20.00 uur: Opening in kantine of op veld.

Woensdag 12 juli:

De kosten voor deze zomermidweek (4 dagen, 3 nachten) bedragen:
Caravan met 2 personen
Caravan met 1 persoon

€ 67,50
€ 44,25

Eerder komen en langer blijven is mogelijk. Dit moet wel opgegeven worden
aan de campingbeheerder (en ook aan de organisatie).
Voor de kosten hoef je dit niet te laten, de prijs is nl. ook voor de ze extra
dagen:
Caravan met 2 personen
Caravan met 1 persoon
Douche

Aanrijden, melden bij de receptie van de camping
en daarna bij Ton of Toon.

Voor de liefhebbers: Klootschieten of Jeu de
Boules wedstrijden.
Rond 16.00 uur: Happy Hour en prijsuitreiking
Ong.17.30 uur: Frites met snacks op de camping
voor de liefhebbers. (kosten € 6,- p.p.)

Donderdag 13 juli:

€ 17,50 per nacht
€ 12,25 per nacht
€ nog niet bekend (muntautomaat wordt

De dag naar eigen keuze zelf invullen
Ong. 16.00 uur: Happy Hour zoals gewoonlijk
Maar deze keer met een verrassing!!

gewijzigd)

Huisdier
€ 1,00 per dag
Prijzen zijn inclusief toeristenbelasting en elektra (6A).
Inschrijven en betalen voor 11 juni naar:

Vrijdag 14 juli:

10.00 uur: Helaas, sluiting van de midweek en
strijken van de vlag.

IBAN NL02 RABO 0110 5709 01 t.n.v. A.J.M. van Velthoven

Telefoon (ook tijdens midweek)
Ton en Elly 06 - 22 69 37 14 Toon en Gerda 06 - 13 07 75 89

Wij danken iedereen voor hun aanwezigheid. En wensen allen een goede
thuisreis en hele fijne dagen voor diegene die nog blijven.

