Duikweekenden Zeeland 2019
Beste Buddy’s,
Evenals voorgaande jaren gaan we ook in 2019 weer duiken in Zeeland.
Dit jaar gaan we naar minicamping Den Engelsman en camping Helleweg. Hier zijn stacaravans en
kampeerplaatsen aanwezig. Camping Helleweg heeft 3 stacaravans, 4-persoons met 2 slaapkamers met
2- persoons- en 2 1-persoonsbedden.
Het eerste en derde weekend Zeeland hebben we gereserveerd bij minicamping Den Engelsman,
Adres: Fam. Den Engelsman
Hogeweg 10
4322 TB Scharendijke (Schouwen Duiveland)
Tel. 0111-671546
Mob. 06-38229068
E-mail: info@minicampingdenengelsman.nl
www.minicampingdenengelsman.nl
Voor ons tweede weekend Zeeland gaan wij naar Camping Helleweg in Noordwelle.
Adres: Camping Helleweg
Helleweg 2
4326 LJ Noordwelle (Schouwen Duiveland)
Tel. 0111-461361
Mob. 06-50510572
E-mail: campinghelleweg@hetnet.nl
www.campinghelleweg.nl
Het eerste duikweekend is van 26 t/m 28 april 2019 (Den Engelsman)
Het tweede duikweekend is van 30 mei t/m 2 juni 2019 (Hemelvaart), mogelijkheid tot extra dag. (Helleweg)
Het derde duikweekend is van 30 augustus t/m 1 september 2019 (Den Engelsman)
Je kunt je telefonisch of per mail bij Eric opgeven tot uiterlijk 6 weken voor het betreffende weekend, maar let
op: vol = vol.
Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij je met eigen tent of caravan komt.
De kosten bedragen € 40,- per persoon voor weekend 1 en 3 en € 50,- per persoon voor weekend 2. Let op:
opgave is pas definitief na betaling. Het te betalen bedrag dient uiterlijk 6 weken vóór het betreffende
weekend te worden overgemaakt op IBAN: NL61RABO01222.43110 t.n.v. Buddy Divers (Rabobank
Heythuysen) onder vermelding van 1e, 2e en/of 3e weekend Zeeland en het aantal personen.
Een reeds geboekt weekend kan, indien nodig, worden geannuleerd tot uiterlijk vier weken voor het
betreffende weekend. Indien men zich niet tijdig afmeld wordt er geen geld teruggestort. Geld wordt alleen
teruggestort met een zeer geldige reden en alleen bij hoge uitzondering.
Ook dit jaar geldt weer, de betalingsdatum is de opgavedatum.
Kom je met eigen tent of caravan? Dan graag zelf even reserveren bij beide campings.
Hopelijk tot ziens in Zeeland.
Namens de activiteitencommissie,
John, Eric en Ralf

