
   48ste Gezinsweekend KWB Berlaar-Heikant 

   Nieuwpoort (Sint-Joris) 
   15 - 18 september 2023 
 
 

Beste KWB-leden, 
 
Na een jaar van Corona (2020), een jaar van Ardeense overstromingen (2021) en een jaar van ingetrokken Lommelse 

vergunningen (2022)  blijven we volharden en stellen wij zeer graag het KWB gezinsweekend 2023 voor:   

deze keer hopelijk geen verrassingen, want we keren nog eens terug naar Nieuwpoort, Sint-Joris. 

Camping Kompas bleek een fijne locatie te zijn en heeft ons in 2020 een zeer aangenaam weekend bezorgd.   Deze 

hedendaagse camping is gelegen aan het Spaarbekken van de IJzer,  op +/- 5 km van de Noordzee.    

Dankzij uw KWB lidmaatschap geniet je ook nu van uitzonderlijke voorwaarden en daarbovenop komt onze eigen  

KWB Berlaar-Heikant nog eens €20 per caravan tegemoet.  Mooi toch!  Ter plekke voorzien wij weerom een 

aangepast gratis programma met vrijblijvende deelname.   We logeren in mooie stacaravans met keuze uit 2 types : 

 

 

 

 

  

 

         Stacaravan Maldives / 4 personen (36m²)      Stacaravan Caraïbes / 6 personen (40m²) 

Beide caravans beschikken over een zit- en eethoek, TV,  open keuken met grote koelkast, magnetron, 

fornuis en vaatwasser, verwarming, ruim terras, de caravans zijn vrij nieuw (geplaatst in 2018).    

Maldives 4p :  Badkamer met douche, apart toilet,  

  1 kamer met een tweepersoonsbed, 1 kamer met 2 éénpersoonsbedden 

   PRIJS: € 190 + € 13 per persoon voor verplicht lakenpakket en toeristentaks 

Caraïbes 6p :   2 badkamers met douche + toilet, 
  1 kamer met een tweepersoonsbed, 2 kamers met 2 éénpersoonsbedden 
  PRIJS: € 215 + € 13 per persoon voor verplicht lakenpakket en toeristentaks 

 

Op het terrein: 2 verwarmde openluchtzwembaden, speelbad en glijbaan,  sportmogelijkheden  

(minivoetbal, basketbal en volleybal),  petanque,  binnen- en buitenspeeltuin, verhuur van fietsen, gratis 

wifi.  Er zijn ook een shop, bakkerij,  snackbar en taverne.  Je kan overal betalen met bancontact of 

payconiq.  

INSCHRIJVEN:  bijgevoegd formulier door te mailen of binnen te brengen +  

  betaling voorschot €120 voor 15 februari op rekening BE58 0018 7559 9979.   

 

Wendy Bastiaensen   (0472/62 44 97)                     Cindy Bastiaensen  (0478/74 46 11) 
bastiaensen.wendy@belgacom.net         cindy.bastiaensen@telenet.be  
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  INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 48ste Gezinsweekend  - Nieuwpoort 
 15 - 18 september 2023 

 

 
In te vullen voor ALLE deelnemers (in drukletters)   UW KWB LIDNUMMER: …………………………...      

Naam en Voornaam Adres Geboorte 
datum  

 
 

 
 

   
 

 
 

  

   
 

   
 

 
 

 
 

Tel/GSM:                                                Email: 

Uw keuzes aanvinken en bedrag invullen BEDRAG 

 Caravan “Maldives” voor 4 pers. €210 - €20 = €190  

    Caravan “Caraïbes” voor 6 pers. €235 - €20 = €215  

 Toeristentaks + lakenpakket (verplicht) €13 x aantal personen                 

 Babypakket €6/nacht  

 Huisdier €7,50/nacht  

 TOTAAL                

Inschrijven voor 15 februari ! 
 

Dit formulier bezorgen bij Wendy Bastiaensen,  Smidstraat 274, 2590 Berlaar of doormailen naar 
bastiaensen.wendy@belgacom.net 
Uw aanvraag tot inschrijving is pas definitief na betaling van het voorschot.   
Het aantal plaatsen is beperkt en wordt toegekend in volgorde van betaling van het voorschot. 
 
-Voorschot   € 120  uiterlijk 15 februari  betaald op datum ………./………./2023. 
-Eindafrekening …………     betaald op datum ………./………./2023. 
 
Uitsluitend via overschrijving op rekeningnummer BE58 0018 7559 9979 op naam van  

Wendy Bastiaensen.  Gelieve te vermelden in de overschrijving:  uw naam + caravan type 

Wendy Bastiaensen                                              Cindy Bastiaensen 
Smidstraat 274 - 2590 Berlaar                      Zandweg 11 - 2580 Grasheide 

0472/62 44 97                                                    0478/74 46 11 
                         bastiaensen.wendy@belgacom.net                  cindy.bastiaensen@telenet.be 

 

mailto:bastiaensen.wendy@belgacom.net
mailto:bastiaensen.wendy@belgacom.net
mailto:cindy.bastiaensen@telenet.be

