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ZEELANDWEEKEND 14 tot 16 augustus 2015 

 

Beste Discovery diver, 

 

Ons Zeelandweekend is één van de gezelligste uitstappen van onze club.  Ook dit jaar 

moet je er bij zijn want het wordt weer een fijn festijn!  De camping is dezelfde als 

vorig jaar, namelijk Camping “Orisant” in Colijnsplaat.  

  

Het voordeeltarief op de camping en de duiken beginnen reeds vanaf  

donderdag 13 augustus 2015 

De campingplaatsen zijn beschikbaar vanaf 14u00.   

 

Er zijn geen gereserveerde plaatsen vanaf donderdag op de wei. Iedereen dient met 

zijn tent of caravan goed aan te sluiten zodat iedereen een plaatsje heeft. 

 

Op zaterdag zullen de ‘nieuwelingen’ gedoopt worden op het strandje van de camping. 

 

 

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN : 

 Camping “Orisant” , Westzeedijk 2, 4486 PM Colijnsplaat 

Tel. +0031(0)113 695 449, web: www.orisant.nl 

 Camping is juist voor de Zeelandbrug links indraaien 

 Bij aankomst eerst aanmelden aan de receptie en vermelden dat je bij Discovery 

Diving hoort; 
 Indien je de auto op de camping wil plaatsen vraag dan een slagboomsleutel aan 

de receptie; 
 Op de camping is een weide toegewezen aan de club; 
 Het vullen van de flessen kan gebeuren bij de plaatselijke duikcentra; 
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MAALTIJDPRIJZEN VOOR HET WEEKEND : 

 

Vrijdag, Kaas en wijn of vleesschotel  :   7 €/pp. 

Zaterdag, BBQ     :   14 €/pp. 
Zondag, Ontbijt, koffiekoeken  :    3 €/pp. 

 

Kinderen tot 14 jaar moeten niets betalen, maar moeten wel ingeschreven worden!  

 

Er zal elke dag koffie te verkrijgen zijn (via Senseo) en er zullen ook water, 

frisdranken, bier en wijn voorzien zijn tegen een schappelijke prijs.  

Borden, bestek, glazen, tafel, stoelen en een goed humeur moet je zelf meebrengen! 

 

Inschrijven kan via de kalender op onze website 

Of bij Diane 0495/24.67.10 

Vóór 10 augustus  !! Inschrijven is betalen !! 

 

Groetjes, Het Bestuur 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ik,…………………………….. wens mij in te schrijven voor het Zeelandweekend.  

 

 

  
Aantal Volwassenen  Aantal Kinderen 

 

Vrijdag 

  X 7,00 € =   Kaasschotel 

   X 7,00 € =   Vleesschotel 

Zaterdag   X 14,00 € =   BBQ 

Zondag   X 3,00 € =   Ontbijt 

TOTAAL 
          

 

Ik heb betaald : aan ……………… /via overschrijving op rek. BE41 9730 6953 6910 

mailto:secretaris@discoverydiving.be
http://www.discoverydiving.be/
mailto:voorzitter@discoverydiving.be

