Lisp - Emblem
Ontspanningsweekend aan zee in RAVELINGEN OOSTENDE

30 en 31 mei en 01 en 02 juni 2019.
Hallo zonnekloppers, we zijn met 25 personen ingeschreven voor ons vakantieweekend in OOSTENDE,
RAVELINGEN, Zeedijk 290, 8400 Oostende, Tel. 059/55.27.55.
De sleutels van uw appartement of studio wordt afgehaald aan de receptie, door de groepsverantwoordelijke
normaal vanaf 15 uur. Het verleden heeft uitgewezen dat u uw sleutel reeds vroeger kan bekomen na dat uw
appartement gekuist is.
Aangezien wij voor de maaltijden gereserveerde plaatsen hebben en om de groepssfeer te bevorderen
stellen wij voor om de maaltijden zoveel mogelijk in groep te doen.
Wij stellen ook een vrijblijvend programma voor.
Donderdag 30 mei:

Aankomst naar believen.
Betrekken van de appartementen vanaf 15 uur.
18.00 u gezamenlijk avondmaal.

Vrijdag 31 mei:

08.30 u Gezamenlijk ontbijt.
10.00 u zwemmen.
12.00 u Gezamenlijk middagmaal.
14.00 u Wandeling naar Oostende.
18.00 u welkomstdrank.
18.20 u gezamenlijk avondmaal.
20.00 u Familie quiz in zaal Wielingen.

Zaterdag 01 juni:

08.30 u Gezamenlijk ontbijt.
10.00 u Vrij.
12.00 u Gezamenlijk middagmaal.
13.30 u Start fietsnamiddag. (Alleen bij goed weer en indien er kandidaten zijn)
18.00 u Gezamenlijk avondmaal.
20.00 u Gezellig samenzijn in cafetaria.

Zondag 02 juni:

08.30 u Gezamenlijk ontbijt.
12.30 u Gezamenlijk middagmaal.
Vertrek naar believen.

Appartement of studio dient verlaten te worden op zondag 01 juni voor 10.00 uur. Lakens van de bedden en
overtrekken van de kussens, vuilnisbakken ledigen en inhoud deponeren in de containers. Men dient niet te
kuisen maar men vraagt toch uw verblijf netjes achter te laten anders zal de meer kost voor het kuisen
worden door verrekend aan KWB. (Handdoeken zelf meebrengen). Sleutels worden verzameld door de
groepsverantwoordelijke.
Aan te raden Sportieve kleding – en een goed humeur.
Een goede reis en een aangename vakantie.


Naam …………………………………………………………. wenst deel te nemen aan de fietstocht.
Ik wens …. Herenfietsen of …….. damesfietsen te reserveren bij fietshandel Mikey.

O

Ik breng zelf mijn fietsen mee.

Deze strook tijdig te bezorgen bij Leo De Pooter om zeker te zijn dat wij de nodige fietsen kunnen bekomen.
Het KWB Bestuur

