
        

 

 

 

Wateringen, november  2013. 
Beste klaverjassers/bridgers, 
 
Voor ons jaarlijks kaartweekend hebben we in Noord Holland een leuke locatie gevonden. 
We zullen op 11, 12 en 13 april 2014 verblijven in Badhotel Callantsoog. 
Callantsoog is een knus plaatsje in de kop van Noord Holland op ongeveer 10 minuten van 
het strand, waar U heerlijk kunt uitwaaien. Ook het Zwanenwater is een mooi natuurgebied. 
Kortom voor de KBO een heel nieuwe omgeving waar het heerlijk vertoeven is. 
 
De prijs voor onze leden is € 135,-- p.p. Voor een éénpersoonskamer wordt € 30,-- p.p. extra 
gerekend. 
Deelname is in eerste instantie voor onze KBO-leden afd.Wateringen. Niet leden kunnen 
zich tegen een extra betaling van  € 10,-- p.p. opgeven, maar onze KBO-leden gaan voor. 
 
Vervoer 
Ook nu bestaat de mogelijkheid om heen en weer met een bus vervoerd te worden. 
Bij een aantal  van minimaal  40 personen bedragen de kosten € 16,-- p.p.   Dit bedrag dient 
gelijktijdig met het inschrijfgeld te worden voldaan. 
Wat betreft de  kosten van het busvervoer kan zich mogelijk een bijbetaling voor doen, 
afhankelijk van  het aantal personen die van de bus gebruik maken. 
 
Uw inschrijving en betaling dienen uiterlijk 31 januari 2014 a.s. binnen te zijn 
Men dient zelf  voor een annuleringsverzekering te zorgen. 
Indien U zich na 1 maart 2014 afmeldt, worden de hotelkosten niet gerestitueerd. 
 
Het inschrijfformulier kunt U op de soosmiddagen inleveren bij  Tiny Eekhout, of op  
De Nesse 17, 2291 XN Wateringen. 
Betaling kan plaatsvinden door storting op : 
Bankrek.nr.1566.10.132, t.n.v. K.B.O. te Wateringen onder vermelding van 
 “Kaartweekend 2014”. 
                Met vriendelijke groeten, 
 
      Tiny Eekhout 
 

 
Inschrijf formulier: (inleveren vóór 31 januari 2014 ) 
 
Neemt deel aan het  klaverjassen/bridgen (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 
Naam:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adres:----------------------------------------------------------------Tel. :---------------------------------------- 
Naam partner:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adres partner:------------------------------------------------------Tel.:------------------------------------------ 
 
Ik maak wel/geen gebruik van het vervoer per bus tegen betaling van € 16,-- p.p.  
(Doorhalen wat niet van toepassing is). 
 
Ik maak gebruik van: twee personen op één kamer, 
of wil uitsluitend alleen op een kamer .   
 (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Eventueel dieet -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


