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21, 22 en 23 april 2017 
 

Naar jaarlijkse gewoonte trekken we er weer eventjes tussenuit !  Enkele dagen 
genieten in de open natuur met mensen die we graag rond ons hebben. Samen 
wat eten en drinken , gezellig wat samenzitten,  wat wandelen, wat fietsen, 
kortom relaxed genieten in de luxe van een 4-sterrenaccommodatie is wat we 
jullie aanbieden. 
 
Hiervoor zijn  we opnieuw gevallen voor de charmes en de eindeloze 
mogelijkheden van de Zeeuwse kusten.  Hier is voor elk wat wils met de 
nabijheid van de Deltawerken” Neeltje Jans” en stadjes zoals Middelburg, 
Domburg, Veere, Vlissingen en Goes. De liefhebbers  van wandelen en fietsen 
worden nergens beter bediend dan hier. Hier kun je je laten onderdompelen  in 
de sensatie die de combinatie van zee, water, lucht en weidse ruimtes opwekt.      

 

Het hotel en de ligging 
 
We verblijven in het viersterrenhotel Hotel Amadore de Kamperduinen****    
Patrijzenlaan 1, 4493 RA Kamperland   
www.amadore.nl/dekamperduinen.  
 
Het hotel geniet een zeer goede reputatie en verzekert ons van een onbezorgd verblijf.  
 
Gelegen op het uiterste puntje van Noord Beveland.  Ingeklemd tussen de 
Stormvloedkering, het Veerse Meer en het schoonste Noordzeestrand van Nederland 
biedt het u een oase van rust en comfort. Enkel een duinengordel met begroeiing scheidt het hotel van de 
Noordzee.  Het strand is op 300 meter.  
 

Het ligt op ca 90 km van Antwerpen in het plaatsje Kamperland,  20 
km van Middelburg en 5 km Van Domburg. 
 
Het beschikt over een gezellige brasserie, bar, terras, lift, restaurant, 
schoonheidssalon enz… voor de liefhebbers is er een prachtig 
wellnessgedeelte. 
 
Dat wellnessgedeelte  heeft een overdekt zwembad met jetstream, 
sauna’s, (biosauna, infraroodsauna), dampbad, bubbelbad, fitness, 
wellnesstuin met zwemvijver en handdoekenservice.  
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Zwembad en Wellness : 
Zwembad en Wellness zijn betalend en ter plaatse bij te boeken. 
Het zwembad is voor alle leeftijden  ter beschikking van 9u30 tot 11u30 = € 3,50. (Badkleding verplicht) 
Vanaf 12 uur opent het wellnessgedeelte ! Het zwembad en wellness is dan enkel nog textielvrij (zonder badkleding) 
toegankelijk voor volwassenen (vanaf 16 jaar). 
 
Volwassen hotelgasten kunnen een dagticket aan de prijs van 15 € aanschaffen. 

 
 

De kamers 
 
Wij hebben de volgende types ter beschikking :  
 

“Royale Kamers”  ruim bemeten basiskamers  van ca 34 m² geschikt voor 2-
3 personen. Ze zijn comfortabel bemeubeld en volledige uitgerust met bad  
of douche -  haardroger -  toilet – airco – thee/koffiezetfaciliteiten – 
minibar – gratis WiFi – TV – minisafe. 
 
“Appartement Royale Kamers” = betreft upgrade van de Royale Kamer. De 
appartementen beschikken uiteraard over de basisuitrusting (zie hoger)  + 
aparte slaapkamer. 
 

 

Reisweg 
 
 Neem de A 12 richting Bergen op Zoom 

 Je rijdt Nederland binnen 

 Aan het verkeersknooppunt “Markiezaat” neem je richting A58/E312 

Goes/vlissingen 

 Neem onderweg de afslag Zierikzee/Goes/Neeltje Jans 

 Volg steeds de borden Zierikzee/Rotterdam/Neeltje Jans via A 256 

 Volg daarna de richting Oost Westweg /N 255 

 Na ca 14 km met enkele rotondes (waar je steeds Oost Westweg/ N255 volgt 

bereik je (linksaf) de Oost Westweg die je ca 500 m volgt. Sla rechtsaf (Patrijzenlaan) na 50m = hotel bereikt ! 

 



 

 

Arrangement 
 
In het arrangement zit alvast inbegrepen : 

 2 x overnachting 

 2 x uitgebreid ontbijtbuffet 

 2 x 3 gangendiner met kleuze hoofdgerecht (vlees/vis) 

 de K.K.O.L.P. zekerheden zoals avondwandeling met jenever, bezoek aan een 

nabijgelegen bezienswaardigheid of nabijgelegen stad , fikse wandeling, een frisse 

fietstocht enz… 

 de zekerheid dat alles kan en niets verplicht is 

 de garantie dat het bestuur zorgt dat de deelnemers , zoals steeds, opnieuw 

verrast worden met allerlei aangenaams. 

 Prijzen 
 
 Royale kamer  = € 189 € per persoon/verblijf  (bezet door 1 persoon = 269€/verblijf) 

 Appartement Royale kamer = € 229 per persoon/verblijf  (bezet door 1 persoon =  309€/verblijf)  

De toeristenbelasting is reeds inbegrepen in de prijs. 
Huisdieren = max. 2 huisdieren toegelaten à € 25 per dier/verblijf 

 

INSCHRIJVINGEN 
 
De inschrijvingslijsten worden uiterlijk op 28 februari 2017 afgesloten.   
 
Indien er meer gegadigden zijn dan het aantal kamers dat ons in totaliteit of per type is toegewezen zal de 
betalingsdatum de rangorde van toewijzen bepalen. 
 
Hoewel we een aantal kamers in optie hebben is vlug reageren dus de boodschap.   
 
Schrijf je in via bijgaande inschrijvingsstrook en stort zo snel mogelijk het totale bedrag op rekeningnummer 220-
0971394-72 (BE38 2200 9713 9472). 
 
Let op:  
annuleren van een inschrijving kan kosten met zich meebrengen, deze zullen doorgerekend worden aan het betrokken lid. 

 



 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

INSCHRIJVINGSSTROOK 
 
Ja, ik neem deel aan het Kringweekend 2017 ! 
 
Ik schrijf mij in voor  1 persoon /  2 personen 
 
Naam1  …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Naam2  …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ik reserveer : 

 Royale Kamer(s)  2 personen x € 189 = € …………... 

 Royale Kamer  1 persoon x €269 = € …………... 

 Appartement Royale Kamer(s) 2 personen x €229 = € …………... 

 App. Royale Kamer  1 persoon X €309 = € …………... 

 Huisdier(en)  :                                       ……huisdier(en) x  €25€ = € …………... 

   TOTAAL = € …………... 

 

 
Antwoordstrook zo snel mogelijk terug te sturen naar Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie, 

Oudaan 5 te 2000 Antwerpen ( e-mail: KKOLP@kringofficieren.be ) 

 

 

 

Of schrijf ONLINE IN (klik op “formulier invullen”) 

 

 
Ja ! Ik neem deel aan het kringweekend van 21 t/m 23 april 2017 

 
FORMULIER INVULLEN 
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