
LE GRANDE



Le Grande Finale

We hebben gemerkt dat het aantal actieve deelnemers aan het Eribelle Treffen aan het afnemen is met als
oorzaken de wijziging naar een ander type kampeermiddel, Covid19 en we worden er natuurlijk niet jonger
op!
Het idee werd geboren om eens wat anders te doen en ook de oud-deelnemers uit te nodigen die naar een
ander kampeermiddel zijn over gestapt, een soort van reunie. Daarnaast heeft Veronique haar caravan 
verkocht (maar is wel aanwezig op het Treffen!) en is de toekomst van het Eribelle Treffen in de huidige vorm
een beetje onzeker, dus vandaar le Grande Finale !

Kamperen in Lattrop-Breklenkamp

Voor de Grande Finale van het Eribelle Treffen zijn we van harte welkom in de province Overijssel en wel in 
Lattrop-Breklenkamp. Haal een frisse neus in de bosrijke omgeving, of sla de culturele weg in met een bezoek 
aan één van de vele Twentse landgoederen of streekproducenten.. 

Maar wie dacht dat Twente alleen is om te rusten, heeft het mis. In de omgeving zijn wekelijks evenementen 
te vinden zoals een autorodeo, een paardenconcours en verschillende muziekfestivals. Verder zijn er in de 
omgeving veel dagactiviteiten die geschikt zijn voor jong en oud.

We verblijven op Camping De Rammelbeek, de camping is al 50 jaar een fijne rustige camping in Twente. De 
camping in Twente is uitermate geschikt als uitvalsbasis voor fiets en wandeltochten door een van 
de natuurgebieden of stadjes zoals Ootmarsum. Ook zijn er verschillende dagactiviteiten voor gezinnen 
zoals dierentuin Nordhorn, Cosmos sterrenwacht, indoorspeeltuinen en (overdekte) zwembaden.

Op de camping hebben wij de beschikking over een “eigen” Eribelle terrein met eigen sanitair.

Voor de deelnemers aan het Eribelle-Treffen geldt een speciaal tarief, dat geldig is van donderdag tot en met 
zondag, van slechts € 60,50 per Eribelle. Het vertrek op zondag is niet aan een bepaalde tijd gebonden, dus 
ruim de tijd om alles weer gereed te maken voor vertrek.

Programma
Verwelkoming : Op donderdag 1 juni bent u vanaf 12.00 uur van harte welkom op Camping De Rammelbeek. 
Die avond vindt om 19.00 uur de officiële openingsceremonie plaats. Bij mooi weer op het Eribelle-terrein, bij 
slecht weer zal worden uitgeweken naar een overdekte plaats elders op de camping.

Gezamenlijk “dineren” : Het gezamenlijk dineren is afhankelijk van de mogelijkheden die we tegen de tijd van 
het Treffen zullen hebben.

Gezamenlijke activiteiten
Op dit moment hebben we nog geen activiteiten, maar zijn we volop bezig met het uitzoeken van de 
mogelijkheden om met een grote groep iets te kunnen uitvoeren. 

Adresgegevens
Camping “De Rammelbeek”
Breemorsweg 12, 
7635 NH Lattrop-Breklenkamp

https://rammelbeek.nl/



Inschrijfformulier “Le Grande Finale” Eribelle Treffen 2023

Deelnemer

Naam en voornaam (voluit) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………  m/v

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

Postcode : ……………………………………………….  Plaats : ……………………………………………………………………………………………………………

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

Geboortedatum : ……………………………………...Email : …………………………………………………………………………………………………………….

Reisgeno(o)t(e)

Naam en voornaam (voluit) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hond (Aangelijnd - max 1 - gratis) O                                              

Kampeermiddel O   Eriba Eribelle (J-80 model)
O   Eriba Eribelle (J-90 model type 350)     
O   Eriba Eribelle (J-90 model type 430)   
O   Camper (ex Eribelle Treffen deelnemer)
O   Caravan (ex Eribelle Treffen deelnemer)

O   Anders (ex Eribelle Treffen deelnemer, nl : ……………………………………………..

Datum aankomst (mogelijk vanaf 31/05) :  ……………………………. Datum vertrek (Inclusief verlenging) : ……………………………..

U betaalt aan Eribelle Trefpunt enkel de verblijfskosten voor het Eribelle Treffen (1 t/m 4 Juni – 3 nachten)

De extra kosten voor de verlenging dienen te worden voldaan aan de camping eigenaar, het tarief bedraagt € 18,50 

per nacht                                            

Verblijf op camping “De Rammelbeek”

Tarief Eribelle Treffen do. 1 t/m zo. 4 juni 2023 (3 nachten*) € 55,50

Administratiekosten €   5,00

Totaal te voldoen € 60,50  

• Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 15 maart 2023

• Na ontvangst van uw aanmelding wordt u door Eribelle Trefpunt een reserveringsbevestiging met bankgegevens 
toegezonden 

• Let op: uw reservering is bindend 

• Het voor uw deelname verschuldigde bedrag dient uiterlijk 15 april 2023 te zijn voldaan

• Annulering van deelname na 15 april 2023  en/of No-Show ontslaat u niet van uw betalingsverplichting. 

Datum :  ……………………………. Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Het ingevulde aanmeldingsformulier per post of email zenden aan: 
Eribelle Trefpunt, Bekkerweg 49, 6417 BT Heerlen NL info@eribelle.nl


