
  Infobrief Center Parcs 

Beste Kajongers en ouders, 

Ons jaarlijks reisje is weer daar. Dit jaar is het een weekendje dichtbij huis, midden in de 

natuur & heerlijk aan het water. Ideaal om tijd voor elkaar te maken. Echt even samen. 

Joepie, we gaan naar Center Parcs De Vossemeren! 

'Suis naar beneden door een tropisch decor van palmbomen en exotische planten, op deze 

snelle rivier.' 

Naast het zwemmen doen we uiteraard ook toffe activiteiten! 

Hieronder vind je meer informatie over ons Center Parcs weekend. 

Ben je klaar voor een weekend vol actie en plonzen in het subtropisch zwemparadijs? Haal je 

zwemgerief snel van onder het stof en schrijf je in! 

Wanneer? 

Zaterdag 4 april 2020 om 10u tot maandag 6 april 2020 om 12u(*). 

Waar? 

Centerparcs De Vossemeren 

Elzen 145 

3920 Lommel 

Er zijn geen opstapplaatsen voorzien in Hasselt, Leuven en Antwerpen. 

Rechtstreekse afspraak om 10u aan de receptie. 

Bedrag: 

€ 175,00  

Inbegrepen in prijs: 2x overnachting, 2x ontbijt, 2x avondmaal, huur beddengoed, onbeperkt 

zwemmen, activiteiten, avondversnaperingen. 

Niet inbegrepen in prijs: 2x middagmaal. Breng zakgeld mee voor als je iets anders wilt kopen. 

Hoe inschrijven? 

Men kan zich inschrijven via bijgevoegde link: https://forms.gle/oukakZbnJp7FdVuh8 

Gelieve het bedrag te storten op de rekeningnummer BE78 1030 5625 2186. 

Inschrijven kan tot en met zondag 23 februari 2020. 

Je bent pas ingeschreven als je betaald hebt. Hiervoor ontvang je een bevestiging van ons. 

Wacht ook niet te lang om je in te schrijven, het aantal plaatsen zijn beperkt! 

Indien er vragen zijn of opmerkingen, contacteer ons gerust op info@kajong.be. 

 

Groetjes!  

Het Kajong-bestuur 

 

(*) Vanaf 12u is het steeds mogelijk om te gaan zwemmen onder eigen verantwoordelijkheid. 

Het bestuur is vanaf dan niet meer verantwoordelijk voor ongeval of verlies van pasje. 

Ouders van minderjarigen zijn vanaf dan verantwoordelijk voor hun zoon/dochter indien hij/zij 

nog wilt zwemmen. 
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