
Zeelandweekend 2022 
Vrijdag 20 mei t/m maandag 23 mei. 

 

Beste Hydrofieler,  
 
Komend jaar zitten we weer op onze oude vertrouwde en gezellige plek op vakantiepark de 
Witte Boulevard in Renesse. 
 
Verblijf en faciliteiten 
In ons groepshuis is ruimte voor maximaal 22 personen. De Witte Boulevard heeft een 
duikwinkel met vulstation en er zijn spoelmogelijkheden. Op het terrein mogen maximaal 10 
auto’s. Ga dus vooral carpoolen. Overige auto’s kunnen buiten de poort worden geparkeerd. 

Brede ringsprietslak bij Preekhilpolder door Tally Norder. 
 

Kosten 
Het weekend kost € 120,- voor leden en € 125,- voor niet leden. Dit is meer dan in 2019. 
De huur van het huis en de kosten voor de boodschappen zijn gestegen. Ook heeft de 
vereniging eerder flink bijgedragen omdat er  
minder deelnemers waren. 
 
Wat is inbegrepen? 
Inbegrepen zijn drie overnachtingen met ontbijt en eten/drinken tussendoor en diner op 
zaterdag. De andere warme maaltijden zijn voor eigen kosten om zo een ieder vrij te laten in 
aankomst- en vertrektijd. 
 
Zelf meenemen 
Je neemt zelf een kussensloop, hoeslaken en dekbed of slaapzak mee. Een kussen is aanwezig. 
Een dekbedpakket (€ 9,00 ) en een handdoekpakket (€ 6,50) kun je ook huren. Geef dit aan bij je 
opgave en betaal dit dan gelijk met de andere kosten. 
 
Geef je snel op! 
Schrijf je in via deze link naar de website en maak het bedrag over op rekeningnummer 
NL94 INGB 007 2338 49 t.n.v. Duikvereniging Hydrofiel te Groningen en vermeld daarbij je 
naam én Zeelandweekend 2022. Wie het eerst betaalt, is het eerst ingeschreven*. 
Je bent pas van een plek verzekerd als je ook betaald hebt. 

https://www.hydrofielduiken.nl/wordpress/events/zeelandweekend-2022-de-witte-boulevard/


 
Zitten we snel vol? Als we dat al vroeg (dit jaar) weten, dan kunnen we naar mogelijkheden 
kijken om een extra huisje erbij te huren. Geef je dus snel op. 
 

Dreischor, Frans Kok-rif door Janwillem 

 
Contactgegevens 
De Witte Boulevard, Zeedistelweg 10,  
4325 BM  RENESSE. Tel: 0111 461238 
Inchecken:  vrijdag vanaf 15:00 uur 

Uitchecken:  maandag voor 10:00 uur 
 
Kijk voor meer informatie en de veel gestelde vragen op: 
https://www.witteboulevard.nl 
https://www.duikersgids.nl/app  
http://www.onderwatersport.org/DuikeninNederland/DuikstekkeninNederland.aspx 
 
Je ontvangt een bevestiging na opgave. Dit is nadat we je betaling binnen hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 
De Zeelandcommissie Bas, Gesiena en Jelte. 
 
Voor vragen of opmerkingen: zeelandcommissie@hydrofielduiken.nl 
 
*Leden die zich inschrijven hebben voorrang op donateurs en niet-leden.  
De inschrijving is bindend. Hydrofiel retourneert geen geld aan mensen die zijn ingeschreven en vervolgens niet mee kunnen of 
willen. Dit is noodzakelijk om de door ons gemaakte kosten te dekken. Wil je jezelf hier tegen indekken? Regel dan een 
annuleringsverzekering. 

https://www.witteboulevard.nl/
https://www.duikersgids.nl/app
http://www.onderwatersport.org/DuikeninNederland/DuikstekkeninNederland.aspx
http://www.onderwatersport.org/DuikeninNederland/DuikstekkeninNederland.aspx
mailto:zeelandcommissie@hydrofielduiken.nl

