
        

 
Jubileumtreffen 2017 

Vakantiepark “Het Lierderholt” 
te Beekbergen ( GLD) 

5-6-7 mei 2017 
 

 
 

Dit voorjaar is het al weer de zesde keer op rij dat we Vakantiepark Het Lierderholt voor 

ons VW LT treffen bezoeken. Dit jaar is een speciaal jaar. Onze club is 4 mei 2002 opgericht.          

Dit betekent een jubileum van 15 jaar. We willen dit jubileum niet zomaar voorbij laten 

gaan en daarom tijdens het voorjaarstreffen hier uitgebreid bij stilstaan en op gepaste wijze 

vieren. 

 

Meerdere malen hebben we het Vakantiepark bezocht mede ook omdat dit redelijk centraal 

gelegen ligt in het land. Een prachtig vakantiepark. Wederom hebben we de bekende locatie 

toegewezen gekregen.                  

Een veld dat aan voldoende bussen / campers ruimte biedt. De stroomvoorziening is 6 ampère  

en het toiletgebouw staat centraal op het veld. Gebruik van douches en warm water is gratis. 

De plekken zijn zo ruim dat we eventueel met 2 bussen op een plek kunnen staan.  

Er is één antenneaansluiting per plek. Wifi is beperkt aanwezig. 

 

Het Lierderholt heeft een restaurant waar men heerlijk kan eten maar ook voor een zakje patat 

of een snack kan men naar “Tompi’s Friterie’. 

Wil men s’morgens heerlijke verse broodjes kan men die bestellen via de broodbriefjes of via 

de app. van het Lierderholt. 

Voor de kinderen is er o.a. een prachtige giga airtrampoline, een grote en een kleine speeltuin, 

tafeltennis, klim- en glijbanen en een verwarmd buiten zwembad. 

Ook het bestuur heeft diverse spellen bij zich voor de kinderen. Dus wil men kleuren, verven, 

sjoelen etc. vraag het gerust aan het bestuur of je dit mag lenen.  

 

In de omgeving is volop gelegenheid om te wandelen en te fietsen. Het plaatsje Beekbergen 

ligt niet al te ver weg en men kan er volop winkelen of een gezellig terrasje pakken. 

 

Als bestuur betalen wij de borg voor de douchepasjes. Raakt u een pasje kwijt zal door 

u een bedrag van € 25,00 betaald moeten worden. 

 

Omdat dit jaar ons jubileum is komen er wellicht meerdere leden met hun camper / bus. 

Het is dan ook van belang de aanwijzingen van de evenementencommissie en het 

bestuur op te volgen. 

 

De activiteiten dit jaar zijn anders dan voorgaande jaren. Dus even goed lezen!!! 

 

 

 

 
 



Vrijdag 5 mei: Aankomst.  
20.00 uur is de  opening in de tent. Na de opening is er aansluitend een gezellig samenzijn. 

 

Zaterdag 6 mei: 
Op deze dag zullen verschillende vaste onderdelen niet ontbreken zoals:                                                   

>> Het Technisch uurtje. 

>> Onderdelenmarkt. Wel zorgen dat de spullen op een plastic zeil of op een aanhanger  

      liggen  zodat er geen olie of iets dergelijks blijft liggen op de door ons gebruikte plekken. 

>> Verkoop van eigengemaakte of gebruikte spulletjes. Deze mogen ook te koop aangeboden    

      worden. (Let wel. Dit is niet toegestaan voor commerciële doeleinden).                              
>> BBQ. Zoals van ons gewend zorgt het bestuur hiervoor. U zorgt voor vlees, sausjes,   

      rauwkost etc. 

>> Muziekavond. 

 

Als bestuur hebben we uiteraard diverse verrassingen in petto. Welke dát zijn???? 

 

Lees het programma dat u bij aankomst op het park ontvangt aandachtig door. Daar staan 

tijdstippen en activiteiten in aangegeven.  

 

Zondag 7 mei: 
 Zondagmorgen 11.00 uur is de Algemene Leden Vergadering in de tent.   

 Het verslag van de ALV 2016 en de agenda voor de vergadering 2017 staan in dit 

boekje. U krijgt dit dus niet meer uitgereikt bij binnenkomst op de 

camping.                                                                    
 Om 13.00 uur is er  napraten bij een kop koffie of thee met cake waarna het weekend 

wordt afgesloten. 

 15.00 uur: Mensen die alleen voor het treffen komen dienen rond die tijd het veld te 

hebben verlaten. 

 

Natuurlijk mogen diegene die eerder of langer willen blijven dit doen. De prijs voor die 

betreffende overnachtingen kunt u bij de camping afrekenen. 

Het geld voor het treffen dient uiterlijk 21 april te zijn voldaan en op de 

rekening zijn bijgeschreven.  
Wij vragen u het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen en vervolgens te mailen 

of sturen naar:                     

Secretariaat VW LT Club, p.a. José te Brake, Poeldersdijk 4, 7156 RR, Beltrum.                      

e-mail: secretaris@vwltclub.nl 

 

Inschrijven betekent: zowel formulier opsturen als ook het geld overmaken. 

 

Geld overmaken op: Ibannr: NL97 RABO 0373 0779 63 t.n.v. VW LT Club te Heino. 

Voor het buitenland: Ibannr: NL97 RABO 0373 0779 63. BIC: RABONL2U 

 

 

Het inschrijfgeld kunt u zelf uitrekenen: 

* een persoon       € 42,50 

* twee personen       € 55,00 

* elk persoon van 12 jaar t/m 17 jaar     € 10,00 extra 

*  elk persoon van 18 jaar en ouder    € 12,50 extra 

* kinderen van 4 jaar t/m 11 jaar    €   6,00 extra 

* kinderen tot 4 jaar                                                                 gratis 

* onkosten per hond per nacht     € 1,50 per hond extra  

 

mailto:secretaris@vwltclub.nl


Onkosten voor de honden is i.v.m. het hondenbeleid van de camping dat 

sinds 2016 is ingegaan. 
 

Het inschrijfgeld is inclusief overnachtingen, huur tent, koffie,thee, melk, suiker, 

frisdrank, koekjes/cake, snoep, muziek, huur BBQ-s, kopieerkosten, etc. 

 

Als u gebruik wilt maken van de evenementenregeling om geschorst naar 

het evenement te komen geef dit duidelijk aan op het inschrijfformulier. 

Data van aankomst en vertrek zijn in dit geval erg belangrijk.  
 

Adres van de camping: 

Vakantiepark Het Lierderholt, Spoekweg 49, 7361 TM, Beekbergen.  

Tel: +31 (0) 5 55 06 14 58 

 

 

 

 

 

 


