
 
“waar een wind nog gewoon mag stinken” 
 
 
Beste Deelnemers, 
 
Als je nu deze brief hebt gekregen kun je jezelf gelukkig prijzen. Het is als het ware 
alsof je de jackpot gewonnen hebt! En dat voor een lullige investering van Euro 
250,00 
 
Wij van D&Z Events hebben mooie dingen gedaan (of eigenlijk gereserveerd) maar 
na de debacles van Palminvest etc begrijpen wij dat jullie graag willen weten waar 
jullie centjes zijn gebleven. 
 
Welnu..... 
Alles uit de doeken doen zou de pret wat aantasten maar de volgende zaken kunnen 
wij jullie wel melden: 
 
“jullie gaan deelnemen aan het tot in de puntjes georganiseerde trainingskamp in de 
Belgische Ardennen van 2-4 oktober a.s.. Gedurende deze dagen ziet het programma 
er als volgt uit: 
Vrijdag 2-10    11.00 verzamelen bij de Mac op de bras 
    Na de lunch vertrek richting Ardennen (ca 3 uur rijden) 
    Aankomst in 22 persoons zwitsers challet**** 
    Feestavond met eigen inbreng 
Zaterdag 3-10   actief programma bestaande uit 5 onderdelen 
    Start 09.30 einde 17.00 uur 
    Exacte indeling reeds geboekt maar we vertellen nog 
    niet alles!!! 
    17.30 naborrelen in het gezellige *&!&!* + etentje 
    20.30 afborrelen in huisje tot ................ 
Zondag   c.a. 13.00 uur retour Mac 
 
 
De laatste informatie met de routebeschrijving volgt bij de hamburgers op 2 oktober. 
We hebben echter een mooi program in elkaar gedraaid en wees gerust Dani en 
Zwario doen beiden overal aan mee dus wij gaan NIET: 

- de grotten in 
- in een lekker strak “broekje” abseilen langs een steile wand 
- op een zelf gebouwd vlot de Seine af 

 
Maar verder natuurlijk wel alle mooie buiten activiteiten die je maar bedenken kunt!!! 
 
Verder nog wat info over ons prettige **** Kot: 
 
 



 
 
 

 

 
22 persoons challet met lederen banken en open haard 
ingebouwde tapinstallatie en uitgebreide keuken 
TV/Video/geluidsinstallatie 
Diverse douches  
Sauna en Solarium 
Buitenruimte met BBQ 
Op 10 minuten afstand van het actieterrein............ 
 
BELANGRIJK---BELANGRIJK—BELANGRIJK 

- Neem een extra setje kleding mee ivm de buiten activiteiten 
- Neem allemaal een flesje mee uit de huisvoorraad (malibu, bacardi etc etc). 

Dat scheelt in de investering zodat we nog kunnen eten 
- Neem nog een paar tientjes mee voor je eigen hamburger en wellicht het 

etentje op zaterdag……………… 
 
Bedankt voor het warme vertrouwen en tot de 2e oktober. 
 
Dani&Zwario 
“Wie nimmer dwaalt, wordt nooit verstandig” 


