
 

 

 

 

Uitnodiging Rondje L’Eau Rouge PASEN 2015. 

4 en 5 april 2015.                     
 

Vrienden van L’Eau Rouge  

Organiseren met Pasen een 2 daagse rondom hun terrein  

(weiland. Heuvels, bossen en een riviertje)  

Uitdagend parcours in de Ardennen, wat wil een schutter nog meer. 

 

Op zaterdag 4 april een Hunter ronde, aanvang 11h.   

Op zondag 5 april een 3 pijlenronde, aanvang 10h, op zondagavond na de maaltijd een 

prijsuitreiking. 

 

Boogschieten         2 dagen.      1 dag.      Prijs incl. lunch tussen de middag 

Volwassenen.                    € 20, -        € 12, -  

Jeugd tot 18jr.                 € 12, -        € 7, - 

Na aanmelding per mail ontvangt U een factuur voor deelname (naam m/v leeftijd en klasseindeling), 

na betaling bent U ingeschreven. 

 

Overnachten met eigen tent, caravan of camper vriendenprijs voor schutters; 

16.— Per kampeereenheid per nacht 4 personen elektra incl. ( betaling contant bij aankomst) 

 

Het huren van een chaletje vriendenprijs voor schutters 

50.— Per chaletje per nacht incl. 4 personen (aanbetaling 100%) minimaal 2 nachten (2 slaapkamers) 

50.— Per chaletje per nacht incl. 6 personen (aanbetaling 100%) minimaal 2 nachten (3 slaapkamers) 

(let op er is dan nog geen water aangesloten en u maakt gebruik van het sanitair in het hoofdgebouw 

deze reserveren via de website www.eaurouge.eu . ) 

 

Maaltijden. ( opgeven i.v.m. mijn inkoop) ( betaling contant bij aankomst) 

Ontbijt op zaterdag, zondag en maandag (van 830h tot 9.30h) 6.— pp. 

Maaltijd op zaterdagavond, (18.30h) kip a 8.50 pp 

Maaltijd op zondagavond, (17.30h) chili a 7.50 pp  

 

Inschrijven voor zowel de wedstrijd, als het overnachten, en het eten, via mail:  
info@eaurouge.nl  
 

Na aanmelding per mail ontvangt U een factuur voor deelname (naam m/v leeftijd en klasseindeling), 

na betaling bent U ingeschreven. 

Betaling van de maaltijden en de kampeerplaatsen bij aankomst.  

                                             
Iedereen heel hartelijk welkom, maar we hebben het maximaal aantal deelnemers op 100 gezet.  

 

Frank en Frank 


