Tweedaagse te ’s-Hertogenbosch (NL)
Na ons geslaagd verblijf in de Ardennen treden we dit jaar buiten de landsgrenzen.
Den Bosch is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Noord-Brabant en telt 150000
inwoners. Het is een prachtige vestingstad boordevol monumenten en musea (o.a. Jeroen
Bosch), maar het is ook de stad van eigentijdse kunst, design en hippe winkels. 'sHertogenbosch ligt op het punt waar de Aa, de Dommel en de Zuid-Willemsvaart samenkomen en
de Dieze vormen. Een gratis binnenstadbus vanaf het station laat toe om de oude stad
probleemloos te bezoeken.

Voor iedere ploeg zal een aangepast parcours gezocht worden. Een oversteek naar België (Z)
of naar Duitsland (O) is mogelijk.
Wij logeren in het Vandervalk hotel in Vught op de 10 min van het stadscentrum.
(www.hotelvught.nl). Vught is een idyllisch dorp met een eigen identiteit, diversiteit aan
winkels, bijzondere cultuurhistorische bezienswaardigheden, leuke evenementen en genoeg
natuur om al fietsend of wandelend van te genieten.
Het hotel heeft meer dan 100 kamers in hotelformule.. Wij hebben een optie op maximaal 35
2p comfort kamers. (eventueel singel met meerprijs en 3p-kamers.)
De kamers zullen toegekend worden in volgorde van inschrijving vanaf de avond van de
nieuwjaarsreceptie. We proberen in de mate van het mogelijke rekening te houden met de
persoonlijke voorkeur.
De Comfort hotelkamer biedt alle gemakken voor een luxe overnachting. U slaapt heerlijk in
een ruime kamer van 36 m². De kamer is uitgerust met een comfortabel twin bed (boxspring,
lits-jumeaux), koffie/theefaciliteiten, balkon of terras in galerijvorm, airconditioning, bureau,
flat screen tv en een badkamer die voorzien is van een ligbad en douche, föhn en een assortiment
van badproducten. Gratis toegang sportfaciliteiten.
Wij vragen vriendelijk om U in te schrijven vóór 1 mei! Op is op!

VRIJDAG 23 TOT ZONDAG 25 AUGUSTUS

’s-Hertogenbosch (NL)
LIEFST INSCHRIJVEN VOOR 1 MEI

En wat je moet weten vooraleer je inschrijft:
❑

Alle leden, met eventueel een partner en kinderen zijn welkom

❑

Vrijdag 23/08: kamers beschikbaar vanaf 15:00h .
Om 19u00: 3gangen maandmenu (gelieve tijdig aanwezig te zijn!)
Dranken aan tafel (bier, huiswijn, frisdrank en water plat en bruis) inbegrepen

❑

Zaterdag 24/08:
* 7u30: Uitgebreid Live Cooking ontbijtbuffet.
* 18/00 Borrelarrangement Deluxe!
* 19u00: 3gangen maandmenu
Dranken aan tafel (bier, huiswijn, frisdrank en water plat en bruis) inbegrepen

❑

Zondag 25/08:
* 7u30: Uitgebreid Live Cooking ontbijtbuffet.
* 12u30: Brunch in buffetvorm (koude voorgerechten, warme gerechten en
dessertbuffet.
Dranken aan tafel (bier, huiswijn, frisdrank en water plat en bruis en koffie)
inbegrepen

❑

Uitchecken tegen 11h. Een aantal kamers blijven behouden tot 12h30.

❑

Een “Special Edition Evervriend” met detailinformatie wordt aan alle deelnemers
bezorgd in het weekend voorafgaand aan de tweedaagse.

❑

Faciliteiten ter plaatse: gratis parkeerplaats, afgesloten fietsstalling, gratis wifi
doorheen de gehele accommodatie, op wandelafstand gezellig stadscentrum met
musea, brasseries en winkels. Taxishuttle: €7,5 voor 4p.

Verblijfskosten
Prijs per persoon
Niet-leden

Leden*

2 persoonskamer

€ 210

€ 175

1 persoonskamer

€275

€ 240

* Leden: 35 euro korting! Niet-leden: 5 euro.

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2DAAGSE DEN BOSCH – TOT 01/05
Ik, ondergetekende, ………………………………………………..bevestig mijn deelname
aan het weekend in Den Bosch , van 23 tot 25 augustus 2019.
Volgende personen (naam, voornaam + geboortedatum voor kinderen tot 11 jaar) zullen mij
vergezellen en met mij de kamer delen:
•

1. ……………………………………………………………..

•

2. ……………………………………………………………….

•

3. ………………………………………………………………….(kinderen)

Ik betaal een voorschot van 50 euro per persoon, totaal: ……………………euro d.m.v.:
o overschrijving op :
rek.nr. IBAN BE60 0682 1852 5970
BIC GKCCBEBB
“DE EVERVRIENDEN WTC”
mededeling: “2daagse Den Bosch ” vanaf vrijdag 25/01.
Cashbetaling is mogelijk bij de penningmeester Luc Cauchie vanaf vrijdagavond
25/01 en zeker vóór 1mei.
Annulatie 2 weken voor afreisdatum betekent verlies van volledige bedrag
tenzij men zorgt voor een vervanger. (Voorwaarden hotel)
o Dit formulier dient enkel ingevuld en afgegeven te worden bij contante betaling.

Handtekening:

Datum:

