
 
 
 
 
 
 
 

 

 

14e BATAVIA WEEKEND 
op 4,5 en 6 juli 2014   
te Lelystad 
 

Ook dit jaar organiseert Mini Seven Club Nederland wederom het Batavia Weekend. Wij, als organisatie, 
nodigen jullie dan ook uit om aan dit 14e Batavia Weekend deel te nemen. 
Zoals voorgaande jaren wordt het weer op de camping "De Houtrib" in Lelystad gehouden, waar alle 
faciliteiten tot onze beschikking staan, zoals toiletten, douches/wasplaatsen en, voor zover aanwezig, 
stroomvoorziening. Vrijdag is er vanaf 14.00 uur iemand van de organisatie aanwezig.. 
 
Inschrijven: Via het inschrijfformulier op de website 
 
Locatie: Camping De Houtrib, Badweg 1, 8223 PA Lelystad 
 
Inschrijfgeld: EUR 39,50 p.p. (niet leden EUR 49,50 p.p.) voor het hele weekend, incl. 2 x 

ontbijt, BBQ en inschrijfgeld voor de puzzelrit met lunch op zaterdag en de 
activiteiten op zondag. Kinderen van 12 tot 18 jaar EUR 25.— p.p. (niet leden EUR 
35.— p.p.) Kinderen van 4 tot 12 jaar EUR 20.—p.p. (niet leden EUR 30.—p.p.) 
Kinderen tot 4 jaar gratis. 

 
Inschrijfgeld puzzelrit:  Deelname aan alleen de puzzelrit EUR 7,50 p.p. (niet leden EUR 10.— p.p.) 
 
Consumpties: Koffie, thee en ranja gratis, overige dranken tegen gereduceerd tarief 
 
Vrijdag: Vanaf 14.00 uur aankomst op de camping. ’s-Avonds gezellig bijkletsen over de 

afgelopen en komende evenementen. Breng foto’s en filmmateriaal mee, wij 
zorgen voor een DVD speler. Ook leden die niet inschrijven voor het hele weekend 
zijn van harte welkom.  

 
Zaterdag: Op zaterdag is er de mogelijkheid deel te nemen aan een puzzelrit, incl. lunch. U 

kunt natuurlijk deze dag ook zelf invullen. 
 
Zondag: Na het ontbijt is er tijd voor de kofferbakverkoop, de clubwinkel en een loterij. 
                                         Voor de kinderen hebben we weer iets leuks te knutselen met voor iedereen een 

mooi prijsje. Rond 15.00 uur beginnen we met de prijsuitreiking en de loterij. 
Daarna is er nog een broodje en aan het eind van de middag nemen we dan weer 
afscheid van elkaar en wensen allen een goede reis naar huis. 

 
Loterij: Er zijn weer leuke prijzen te winnen.   
 
Betaling: t.n.v. M.S.C.N. op girorekening 346800 te Waalwijk onder vermelding van 

Batavia Weekend en uw naam en woonplaats. 
  
 
Informatie: 
Via email aan gburgel@gmail.com. Bezoek ook regelmatig onze website 
www.minisevenclub.nl. Daar verschijnen de eventuele aanpassingen van het weekend 
programma. 
 
Huisdieren zijn ook welkom ( wel aangelijnd ) 
 

Wij achten U pas ingeschreven als wij uw betaling en inschrijfformulier voor 25  juni hebben ontvangen. 


