
Skodaclub-weekend 2 en 3 juni 2018 
 

Beste leden, 

 

Ons jaarlijks club-weekend zal dit jaar plaats vinden op 2 en 3 juni bij het Skodamuseum in 

Doornenburg. Dit is gelegen in het fraaie stroomgebied van Waal, Nederrijn en Linge, het 

gebied tussen Arnhem en Nijmegen. Dit jaar heeft het club-weekend een internationaal tintje, 

want er zullen ook enkele leden van de Engelse Skodaclub aanwezig zijn! 

 

Adres: 

Skodamuseum Nederland 

Krakkedel 54 

6686 MB  Doornenburg 

Telefoon: 06 – 404 68 044 

http://skodamuseumnederland.nl/ 

 

Programma: 

Zaterdag 2 juni 2018: 

10.00 uur : Verzamelen en inloop bij Skoda Museum Nederland (evt. kofferbakverkoop) 

12.00 uur : Gezamenlijke lunch (aangeboden door Skoda Club Nederland) 

13.00 uur : Langere tourrit door de omgeving Lingewaard (door Hans Hubers). 

15.00 uur : Terug bij Skodamuseum (of camping). Tijd om de kampeermiddelen op te 

  zetten en het Skodamuseum te bezoeken. 

18.00 uur  : Verzamelen en een gezellige barbecue (tot in de late uurtjes…). 

 

Zondag 3 juni 2018: 

Tot 11.00 uur Uitslapen en zelf ontbijten. 

11.00 uur : Gezellig samenzijn op het terrein van het Skodamuseum 

12.00 uur : Kleinere tourrit door de omgeving aldaar 

13.00 uur  : Verzamelen bij Kasteel Doornenburg; hier genieten we gezamenlijk van een 

  eenvoudige lunch, welke u wordt aangeboden door Skoda Club Nederland. 

  Direct daarop volgen een bezoek plus rondleiding in het kasteel 

  (eigen bijdrage 5,00 euro, ter plaatse te voldoen) 

14.30 uur  : Einde evenement. 

 

Kamperen/overnachten: 

Voor diegenen die willen kamperen wordt hiervoor een mogelijkheid gemaakt. We proberen 

op dit moment bij de gemeente Lingewaard, waaronder Doornenburg valt, een ontheffing te 

krijgen voor één nacht, voor een kampeerovernachting op het terrein van Skodamuseum 

Nederland. Dit is nog niet geheel rond, daarom hebben we, wanneer dit niet lukt, als alter-

natief de camping welke is gelegen naast het Skodamuseum. 

Hierover wordt u tijdig geïnformeerd via de website! 

 

Camping, indien kamperen bij Skodamuseum niet mogelijk is: 

Camping De Waay 

Rijndijk 67a 

6686 MC  Doornenburg 

Telefoon: 0481 – 421256 

Email   : mailto:info@de-waay.nl 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stroomgebied
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waal_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederrijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Linge_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arnhem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nijmegen
http://skodamuseumnederland.nl/
mailto:info@de-waay.nl


Inschrijven, kosten deelname en kamperen, betaling: 

 

Inschrijven: 

Voor een goed verloop van het weekend/de dag is het van belang dat deelnemers zich 

vooraf inschrijven. Geef bij inschrijving dan ook even aan of je wilt blijven kamperen in de 

nacht van zaterdag op zondag. 

Inschrijven kan tot uiterlijk 15 mei a.s. per email via: 

mailto:evenementenskodaclub@gmail.com 

 

Kosten deelname: 

De kosten voor deelname bedragen: 

 

• Voor de zaterdag: 

Leden  : € 15,- per lid. 

Introducees : per lid één introducé gratis, maximaal één tweede introducé: € 5,-. 

                               Er kunnen niet meer dan twee introducees per lid meekomen. 

  

Dit zijn de kosten voor de barbecue ’s avonds. Als u zaterdagavond niet deelneemt aan 

de barbecue dan zijn er voor de zaterdag dus ook geen kosten verschuldigd.  

Kinderen van leden nemen sowieso gratis deel aan het zaterdagprogramma. 

 

• Voor de zondag: 

Voor leden, niet-leden én kinderen: € 5,- per persoon. Dit is de eigen bijdrage voor de 

entree tot Kasteel Doornenburg, welke aldaar ter plaatse voldaan dient te worden aan de 

penningmeester van onze club. 

 

Kosten kamperen: 

 

Op de camping: 

• Caravan met 2 personen : € 23,50 excl. toeristenbelasting 

• Tent met 2 personen : € 15,-  excl. toeristenbelasting 

• Toeristenbelasting : €   1,-  per persoon per nacht 

 

Bij Skodamuseum Nederland: 

• Deze kosten zullen we bekend maken zodra volledig zeker is dat kamperen hier kan 

plaats vinden i.p.v. op de camping. 

 

Betaling: 

U kunt het bedrag voor de zaterdag overmaken aan onze penningmeester: 

IBAN: NL02 RABO 0313 1195 11  t.n.v. Skoda Club Nederland. 

Vermeld als omschrijving bij de betaling: Clubweekend 2018 + naam deelnemer(s). 

Voor deze betaling geldt dezelfde sluitingsdatum als voor de inschrijving, dus uiterlijk 15 mei 

moet het bedrag voor deelname zijn voldaan. 

Betaling van de kampeerkosten dient u zelf te voldoen aan de camping of Skodamuseum 

Nederland; dit, afhankelijk van wat definitief de kampeerplek wordt. Dit wordt tijdig 

gecommuniceerd via deze website.  

mailto:evenementenskodaclub@gmail.com


We denken dat we dit jaar weer een programma hebben opgesteld dat voor een ieder leuk 

en interessant is, in de fraaie omgeving van het stroomgebied van Nederlandse rivieren. 

We rekenen op een grote opkomst voor dit mooie weekend. Graag tot ziens in Doornenburg! 

Vriendelijke groeten, 

 

John Kroes : 06 – 411 587 28  

Wim Otto : 06 – 196 699 80 


