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ZEELANDWEEKEND 31 augustus , 1 en 2 september 2018 

  

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 verschillend 

dan deze van de voorbije jaren, namelijk Camping “Linda” in Wemeldinge.   

   

 

De leden die reeds ingeschreven hebben via de kalender hebben een gereserveerde 

plaats.  

Wil je toch nog komen met een tent of caravan en je hebt nog niet gereserveerd. 

Neem dan contact op met Balty.  

 

  

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

  

 

BELANGRIJK OM TE WETEN : 
 

• Camping “Linda” , Oostelijke Kanaalweg 4, 4424 NC Wemeldinge, Nederland 

Tel. +0031(0)113 621 259, web: https://www.campinglinda.nl  

• 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. 

  

  

MAALTIJDPRIJZEN VOOR HET WEEKEND :  

  

Vrijdag:     Kaasbuffet of vleesschotel   7€/pp 

Zaterdag:  's middags: soep met brood   gratis 

             's avonds: BBQ  20€/pp 

Zondag:    Ontbijtkoeken:  3€/pp 

 

BBQ : Personen vanaf 14 jaar betalen 20€ pp, tussen 14 en 6 jaar 10€ en 

jonger is gratis.  
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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  

 

Vóór 27augustus  !! Inschrijven is betalen !!  

  

Groetjes, Het Bestuur  

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

  

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

  

  

   
Aantal Volwassenen    Aantal Kinderen <6j   

Vrijdag  

   
X 7,00 € = 

   Kaasschotel  

   
X 7,00 € = 

   Vleesschotel  

Zaterdag  

   
X 20,00 € >14j = 

   BBQ  

 
X 10,00 €  6j tot 14j = 

 BBQ  

Zondag     
X 3,00 € = 

   Ontbijt  

TOTAAL  

               

  

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