
 

 
Evenement 2018 

Vakantiepark “Het Lierderholt” 

te Beekbergen ( GLD)  

01-02-03 juni 2018 
 

 
Dit voorjaar bezoeken we wederom Camping “Het Lierderholt” voor ons VW LT treffen.  
Het is een prachtig vakantiepark centraal gelegen in het land en we hebben weer de bekende 
plekken toegewezen gekregen.  
Een veld dat aan voldoende LT’s  ruimte biedt. De stroomvoorziening is 6 ampère per bus en 
het toiletgebouw staat centraal op het veld. Het gebruik van douches en warm water is 
inclusief. 
De plekken zijn zo ruim dat we eventueel met 2 LT’s op één plek kunnen staan.  
Er is één antenneaansluiting per plek. 
 
Het Lierderholt heeft een restaurant waar men heerlijk kan eten maar ook voor een zakje patat 
of een snack kan men naar de naastgelegen frituur. 
Wil men ‘s morgens heerlijke verse broodjes dan kan men die bestellen via de broodbriefjes ( 
in uw info tas ) of via de app van het Lierderholt. 
Voor de kinderen is er o.a. een prachtige trampoline, een grote en een kleine speeltuin, 
tafeltennis, klim- en glijbanen en een verwarmd buiten zwembad. 
Bij slecht weer kunnen de kinderen gebruik van de tent maken mits hierin geen andere activiteit 
is. 
 
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. 
 
In de omgeving is er 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. 
Het voorjaarstreffen is dit jaar wat later dan dat u van ons gewend bent, wegens afwezigheid 
van enkele medeorganisatoren in april. 
 
Vrijdag 01 juni: Aankomstdag.  
20.00 uur is de  opening in de tent. Na de opening is er weer een gezellig samenzijn aldaar. 
 
Zaterdag 02 juni: 

Op deze dag zullen verschillende vaste onderdelen niet ontbreken zoals: 
 

▪ Het Technisch Vragenuurtje  
▪ Onderdelenmarkt. Wilt u er wel voor zorgen dat de spullen op een plastic zeil of op een 

aanhanger liggen zodat er geen olie of iets dergelijks weglekt.  
▪ Eigengemaakte of gebruikte spulletjes mogen ook te koop aangeboden worden. Doch 

er mag niet voor commerciële doeleinden verkocht worden.   
▪ Het bestuur zorgt voor de BBQ. U zelf zorgt voor vlees, sausjes, rauwkost etc.  
▪ Gezellige avond met muziek.  

 
Zondag 03 juni: 

▪ Om 11.00 uur is de Algemene Leden Vergadering in de tent.   
▪ Het verslag van de ALV 2017 en de agenda voor de vergadering 2018 staan in het 

clubblad. 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 worden verzocht rond die tijd het 
veld te hebben verlaten. 

 
Natuurlijk mogen diegenen die eerder of langer willen blijven dit doen. De prijs voor die 
betreffende overnachtingen kunt u bij de camping afrekenen voor een aangepaste LT prijs. 
Het geld voor het treffen dient uiterlijk 19 mei te zijn voldaan en op de rekening te zijn 
bijgeschreven. 
. 
Het inschrijfformulier sturen naar:   
 
VW LT Club, Els de Keijzer, Marius de Langenstraat 104, 5348AK Oss 
of via de e-mail: penningmeesterltclub@gmail.com 
U kunt het aanmeldformulier ook vinden op onze website www.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       € 45.00 
* twee personen      € 57.50 
* elk persoon van 15 t/m 17 jaar    € 11.00 
* elk persoon van 18 jaar en ouder    € 15.00 
*    kinderen van 0 t/m 14 jaar                 gratis 

     *    onkosten per hond per nacht                € 1.50  
 

De 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, kosten uitzoeken camping, etc., 

 
Als u gebruik wilt maken van de evenementenregeling om met een geschorste LT naar 
het evenement te komen geef dit dan duidelijk aan op het inschrijfformulier. Data van 
aankomst en vertrek zijn heel belangrijk. 

 
Adres van de camping: 
Vakantiepark Het Lierderholt, Spoekweg 49, 7361 TM, Beekbergen.  
Tel: +31 (0) 5 55 06 14 58 
 
 
Inschrijfformulier VW LT Club 
Vakantiepark “Het Lierderholt” 
te Beekbergen 01 t/m 03 juni 2018 
 
 
Lidmaatschapsnummer: 

Naam persoon 1:    

Geboortedatum: 

Naam persoon 2:  

Geboortedatum:  

Straat en huisnummer: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Mobielnummer: 

http://www.vwltclub.nl/


E-mailadres:   

Kenteken auto: 

Hond: ja/nee 

Datum van aankomst:  

Datum van vertrek:  

Mijn bus is geschorst en ik maak gebruik van de evenementenregeling: 

Ja/ Nee 

 
Vul hieronder de gevraagde gegevens in van de extra personen. 
 

Voorletters    Voornaam < 18  Achternaam  Leeftijd 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

DATUM:                                   HANDTEKENING: 


