
23-24-25 juni 2017 

 

Ik verklaar dat ik een reisverzekering met ongevallen-
dekking heb, of die voor deze trip nog ga afsluiten. 

Ik ben me bewust van de voor de skatetochten in-
gestelde helmplicht en ga hiermee akkoord. 

Ik ben op de hoogte van de op deze reis van toepassing 
zijnde F.E.E.S.T.-reisvoorwaarden* en verklaar hiermee 
akkoord te zijn.  

* Deze zijn te vinden op www.feestskate.nl 

Datum ondertekening: 

Handtekening:   



Dit skate-event bieden we je aan voor: 

€ 100,00 per persoon * 
Dit is inclusief: 
• 2 x overnachting 
• 2 x ontbijt 
• 1x verrassings-avondeten 
• 1 x BBQ op zaterdagavond 
• Versnaperingen/fruit tijdens de skatetocht 
• Tourgift 
 
En exclusief:  
• Lunches onderweg 
• Heen- en terugreis (eigen vervoer) 
• Drankjes op de camping. Er is een mogelijkheid om 

bij terugkomst drankjes te bestellen tegen een schap-
pelijke prijs. 

 
Programma (onder voorbehoud): 
 
Vrijdag: 
12.00u aankomst op Camping Zandput te Vrouwenpolder 
13.00u vertrek skatetocht van ± 40 km. 
16.00u terug op de camping 
16.00u - 19.00u douchen + tent opzetten (of andersom) 
19.00u avondeten……..surprise… 
 
Zaterdag: 
08.00u - 09.00u ontbijt 
10.00u vertrek skatetocht van ± 75 km. 
17.00u terug op de camping 
17.00u - 19.00u après-skate en douchen (of andersom) 
19.00u BBQ 
 
Zondag: 
08.00u - 09.00u ontbijt 
10.00u vertrek skatetocht ± 40 km. 
14.00u terug op de camping 
14.00u tent afbreken  
15.00u afscheidsborrel 
16.00u vertrek naar huis 
 
Als je nog een nachtje wil blijven moet je wél uiterlijk 
maandagmorgen voor 11.00u van de camping af zijn!  
 
* vrienden van F.E.E.S.T. krijgen 10% korting!  

Stichting F.E.E.S.T. Inschrijfformulier              

F.E.E.S.T.@Sea ! 

23-24-25 juni 2017            

JA, ik ga mee met Stichting F.E.E.S.T. naar Vrouwenpolder  

voor F.E.E.S.T.@Sea !  

Mijn gegevens: 

Naam:                   ………………………………………………. 

Adres:                   ……………………………………………….  

Pc+Woonplaats:   ……………………………………………….. 

Telefoon:              ………………………………………………. 

Geboortedatum:   ………………………………………………. 

E-mail:                 ………………………………………………. 

 

Stuur dit formulier zo snel mogelijk naar Stichting F.E.E.S.T.,  

onder vermelding van F.E.E.S.T.@Sea !,  

Muiderslotstraat 3 , 5037 HJ  Tilburg. 

Ik zou graag met deze perso(o)n(en) een tent willen delen:  

1.   ……………………………………………………………………..    

2.  ……………………………………………………………... 

3.  ……………………………………………………………... 

4.  ……………………………………………………………... 

Tot enkele jaren geleden gingen we altijd met een grote 
groep van F.E.E.S.T. naar Parijs om daar heerlijk door 
die grote stad te “rollen”. Dit jaar gaan we iets heel an-
ders doen. We gaan in Zeeland skaten, ofwel: 
“F.E.E.S.T.@Sea” ! 

 
 
 
 
 
 
 
Met eigen vervoer, wat we natuurlijk gezamenlijk kun-
nen afspreken, vertrekken we op vrijdag naar Vrouwen-
polder. We gaan bij aankomst meteen een tocht rijden. 
We delen je in op snelheid en onder leiding van een gids 
gaan we het mooie Zeeuwse landschap verkennen. On-
derweg zullen we één keer stoppen voor een korte pau-
ze. 
 
 
 
 
 
Na de tocht gaan we onze tentjes opbouwen. We staan 
op Camping Zandput te Vrouwenpolder. Als alles netjes 
staat hebben we een gezellige borrel met aansluitend het 
avondeten. Wat…???..... is nog een verrassing. 
 
Zaterdag gaan we een lange tocht maken met natuurlijk 
onderweg een Zeeuwse delicatesse en een lichte lunch 
(op eigen kosten). Na de tocht een après-skateborrel en 
een geheel verzorgde BBQ. 
 
Op zondag gaan we nog een korte tocht maken met ook 
nu weer een lichte lunch (op eigen kosten). Bij terug-
komst heb je de keuze om nog een nachtje te blijven of 
de tentjes af te breken en  rond de klok van 16.00u naar 
huis te vertrekken.  
 
In totaal skaten we ongeveer 150 km. in drie dagen dus 
enige skate-ervaring is wel vereist. Er bestaat ook een 
mogelijkheid om mee te fietsen. Maar ook als je niet 
skate of fietst ben je natuurlijk altijd welkom. Het maxi-
male aantal deelnemers is 50 dus haast je om je aan te 
melden: VOL is VOL !!!! 
 
 
 
 


