
       47ste Gezinsweekend KWB Berlaar-Heikant 

       Lommel  
       16 - 19 september 2022 

 
Beste KWB-leden, 

Voor het KWB-weekend van 2022 hebben we een zeer aangenaam familiepark gevonden in ons mooie 

Vlaamse Limburg:  domein ‘De Blauwe Meer’ in Lommel.  Dit bungalowpark / deze campingplaats  biedt 

heel wat ontspanningsmogelijkheden en is zeer kindvriendelijk.    

Neem gerust al eens een kijkje op de website : https://www.oostappenvakantieparken.nl/blauwe-meer  

 

We logeren in stacaravans met keuze uit 2 types.   Beide caravans beschikken over een zit- en eethoek, tv, 

keuken met koelkast, magnetron, gasfornuis, koffiezet, verwarming en terras: 

 

Kattenbos Caravan 4p (27m²) :  Badkamer met douche en toilet,  

  1 kamer met een tweepersoonsbed, 1 kamer met 2 éénpersoonsbedden 

   PRIJS: € 95  + verplicht lakenpakket en toeristentaks aan € 13 pp 

Kattenbos Caravan 6p (32m²) :  badkamer met douche en toilet, 

  1 kamer met een tweepersoonsbed, 2 kamers met 2 éénpersoonsbedden 

  PRIJS: € 125  + verplicht lakenpakket en toeristentaks aan € 13 pp 

 
Huur babypakket aan €13 per verblijf (=kinderstoel, kinderbed en babybadje) of €6.5 per onderdeel. 

Huisdieren toegelaten aan €15 per verblijf.    

 

 

 

.     

 

 
 
 
 
 
 
Op het terrein: overdekt zwembad met kinderbad, glijbaan bubbelbad en sauna, overdekt strandbad met 
speeltuin, vis- en zwemvijver,  sportvelden, air-trampoline, tafeltennis, midgetgolf, buitenspeeltuin, 
verhuur van fietsen, skelter of e-chopper.   Er is ook een campingwinkel, restaurant, eetcafé, bar, snackbar, 
groot overdekt terras, ijssalon en afhaalmogelijkheid.    
 
Voor meer info: 
Wendy Bastiaensen                                              Cindy Bastiaensen 
0472/62 44 97                                                       0478/74 46 11 
bastiaensen.wendy@belgacom.net                  cindy.bastiaensen@telenet.be  

https://www.oostappenvakantieparken.nl/blauwe-meer
mailto:bastiaensen.wendy@belgacom.net
mailto:cindy.bastiaensen@telenet.be


   INSCHRIJVINGSFORMULIER 
    Gezinsweekend  - Lommel 
   16 - 19 september 2022 

 
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 

 Stacaravan voor 4 pers. € 95  

    Stacaravan voor 6 pers. € 125  

 

X 
 
Verplicht : lakens en toeristentaks 
(Bv 3 pers ingeschreven = 3 x €13 = € 39 extra) 
  

 
……. personen x  € 13 p.p. =   
 
              

 
  

 Babypakket (bed, bad, stoel) €13 of € 6,50/stuk                      

  Huisdier € 15  

 TOTAAL                

 
Inschrijven voor 23 januari 

 
Formulier bezorgen bij Wendy Bastiaensen,  Smidstraat 274, 2590 Berlaar  
of doormailen naar bastiaensen.wendy@belgacom.net     of     cindy.bastiaensen@telenet.be  
 
Uw aanvraag tot inschrijving is pas definitief na betaling van het voorschot.   
 
-Voorschot   € 80     betaald op datum ………./………./………. 
 
-Eindafrekening …………    betaald op datum ………./………./………. 
 
Uitsluitend via overschrijving op rekeningnummer BE58 0018 7559 9979 op naam van  

Wendy Bastiaensen.   Gelieve te vermelden in de overschrijving:  de naam van de hoofdboeker 

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

