
Dit voorjaar bezoeken wij wederom Camping “Het Lierderholt” voor ons treffen en onze algemene 
ledenvergadering. 
Het is een prachtig vakantiepark centraal gelegen in het land. Vanuit de kindvriendelijke camping sta 
je zo in het bos. 
Je kunt er zelfs met een beetje geluk wild spotten vanuit je voortent. 
We staan op 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. 
Het Lierderholt heeft een restaurant waar men heerlijk kan eten, maar je kan er ook terecht voor een 
zakje patat of een snack in de naastgelegen frituur. 
Wil men ‘s morgens heerlijke verse broodjes dan kan men die bestellen via de app van het Lierderholt. 
Met kinderen kunt u naar een van de vijftien speeltuinen op het park. De meest populaire speeltuin is 
die bij de hoofdingang. Daar kunnen de kinderen naar hartenlust springen op de grote air trampoline. 
Bij slecht weer is er de mogelijkheid voor de kinderen om gebruik van de tent maken mits hierin geen 
andere activiteit is. 
 
Vrijdag 17 mei:  
 
Wordt u welkom geheten door onze ontvangst commissie. 
20.00 uur is de opening in de tent. Met een welkomstdrankje heten wij u van harte welkom. Na de 
opening is er weer een gezellig samenzijn aldaar. 
 
Zaterdag 18 mei: 
 
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 19 mei: 
 
- Om 11.00 uur is de Algemene Leden Vergadering in de tent.   
- Het verslag van de ALV 2018 en de agenda voor de vergadering 2019 staan verderop  in het 
clubblad. U krijgt dit dus niet meer uitgereikt 
- Om 13.00 uur is er  napraten bij een kop koffie of thee met koek. 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 7 mei op de rekening te zijn bijgeschreven. 
. 
Inschrijven kunt u door het aanmeldformulier op te sturen naar:   
VW LT Club, 
Per post t.n.v. 
Erik van Lent:  
Hussenbergstraat 6, 6243AH Geulle  
Of invullen op onze website www.vwltclub.nl/weekend/aanmelden.php 
 
Inschrijven betekent:  
zowel formulier opsturen als ook het geld overmaken. 
Niet volledig ingevulde formulieren worden NIET in behandeling genomen! 
 
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 
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Het inschrijfgeld kunt u zelf uitrekenen: 
* een persoon                  € 47.50 
* twee personen                                € 62.50 
* elk persoon van 11 t/m 17 jaar                    € 13.50 
* elk persoon van 18 jaar en ouder               € 17.50 
* kinderen van 0 t/m 10 jaar                               gratis 
*per hond per nacht                                 € 1.50 
 
Als bestuur betalen wij de borg voor de douchepasjes. Raakt u een pasje kwijt zal er door u een bedrag 
van € 25,00 betaald moeten worden. 
 
Adres van de camping: 
Vakantiepark Het Lierderholt, Spoekweg 49, 7361 TM, Beekbergen.  
Tel: +31 (0) 5 55 06 14 58 
 
 
 
 
 
 
 


