
 

26ste  I.P.A. – CAMPER 
TREFFEN 
IN NEDERLAND

Van  20 t/m 23 juni 2019
Beste Camper Vrienden. 

Onze I.P.A. afdeling LIMBURG-ZUID  in Nederland nodigt U uit voor het  
26ste Internationaal Camper treffen in VALKENBURG  a/d  GEUL.  

Valkenburg aan de Geul is een stad gelegen in de 
provincie Limburg en heeft een sterk toeristisch 
karakter. 
U vind daar een prachtige op de berg gelegen 
Kasteel ruïne. Tevens zijn er nog twee 
stadspoorten te bewonderen. De binnenstad is 
geheel verkeersvrij gemaakt.  

Voor dit campertreffen is de Familie Camping de Bron te Valkenburg 
beschikbaar. Deze camping is van alle gemakken voorzien zoals zwembad, 
speeltuin en sportvelden. Op deze zeer rustig gelegen camping is een goed 
restaurant.  
Honden zijn toegestaan, echter niet in het restaurant. Er zijn enkele  
toiletgebouwen met douchegelegenheden. 120 m2 is de staanplaats voor de 
camper inclusief 6 AMP. stroom. 

Bij inschrijving krijgt iedere camper en plaats nummer.  
Gratis Wifi aanwezig. Daar zijn 60 plaatsen gereserveerd. 

Het adres van Camping de Bon is Stoepertweg 5  
6301 WP / Valkenburg aan de Geul  
Gps gegevens:     50°52'49"N 5°49'59"E  

De website van deze camping is: www.camping-debron.nl 

http://www.camping-debron.nl


 

Donderdag:   20 juni 2019 

± 14.00 uur  Aankomst en aanmelden van de deelnemers.  
 Begroeting met koffie en vlaai alsmede uitreiken  
 van naam linten. Indeling van camper plaats. 

  Avond eten in recreatiezaal: Frieten met snacks 
  (Eten is inclusief) 
    
Vrijdag: 21 juni 2019  

09.30uur Gezamenlijk treffen bij IPA tent 

10.00 uur Per bus naar de stad Valkenburg.  
 Bezichtiging van de Mergelrijk Grot van Mergel– en Zandsculptuur    
 Daalhemerweg 31 Valkenburg. (± 1¾ uur) 
 (Niet inclusief en opgave  bij inschrijving)  

  Vervolgens vrije middag in centrum Valkenburg.  

15.00 uur  Busreis retour vanaf Berkelplein terug naar de camping.  

16.45 uur  Groepsfoto maken bij ingang poort camping. 

18.00 uur Gezamenlijk avondeten in recreatiezaal:  barbecueën. 
  [€ 15.00 per persoon] 

Zaterdag: 22 juni 2019 

09.30uur Gezamenlijk treffen bij IPA tent 

10.00 uur    Per busreis naar centrum Maastricht. Met een gids    
       stadsbezichtiging. Vervolgens eigen stadsbezichtiging. 

15.00 UU Retour per bus naar de camping de Bron. 

18.00 uur    Gala-avond met buffet, muziek, dans en eregasten. 
 Dans met live muziek. [in uniform of klederdracht] 
 Bekendmaking van het volgende treffen in 2020. 
 Uitreiking per camper van gastgeschenk IPA Limburg-Zuid. 

 Zondag:   23 juni 2019 

09.30 uur               Afscheid nemen van de IPA WoMo gasten. 

Veranderingen in het programma is mogelijk. 

PROGRAMMA     



 

➢ Verzocht wordt op de gala-avond het dragen van een dienstuniform dan wel 
klederdracht, hetgeen dringend gewenst is. 

➢ Vers brood wordt iedere morgen op de Camping geleverd, na invullen van een 
bestellijst en deze afgeven aan de receptie van de camping. 

➢ Het avond eten op de donderdag en zaterdag is inclusief de prijs van de 
inschrijving. 

➢ Voor diegene die eerder willen komen en/of langer willen blijven op de Camping        
is dit zondermeer toegestaan. Daarvoor is de actieprijs van toepassing. Het 
aangeleverde gereserveerde plaats nummer blijft hiervoor gelijk. 

➢ Het orkest “Remember”  zal op de Gala-avond live muziek maken. 

➢ Het avondeten voor de donderdag en zaterdag zit in het totaal bedrag.  

➢ De entreeprijs van de Mergelrijk Grot te Valkenburg (€ 9.00 per persoon)  
alsmede de barbecue op vrijdagavond (€ 15.00 per persoon) is exclusief  
de deelname bijdrage.  

➢ In het restaurant Haselderhof te Valkenburg kan in de middag gegeten worden. 
Dit restaurant ligt op de berg naast de Kasteelruïne en is ook bereikbaar met een 
lift vanuit het centrum. 

➢ Aanmeldingen en betalen uitsluitend door invullen van bijgevoegd formulier en 
verzenden naar de Heer Lutz Johannesmeier.  

➢

Inschrijving tot 01 februari 2019 [S.v.p. alles als BCC doorsturen naar de 
organisator] 

B E L A N G R IJ K:  Alle dagen het IPA lint met naamplaatje dragen. 

Vragen of opmerkingen bij: 

Lutz Johannesmeier  [Algemeen organisator] 
Schoolkoppel 13, D-25845 Ahrenshöft,   
Tel:  0049 (0)4846/9114887 
Mobil: 0049 (0)170/3575088 
E-Mail: lutz.johannesmeier@t-online.de 

Phia & Harrie Eijkelenberg [Organisator] 
Op ‘t Broek 3a, 6176AH Spaubeek 

BELANGRIJKE  OPMERKINGEN

mailto:lutz.johannesmeier@t-online.de


Tel: 046 4434642 
Mobil: 0648490122 
E-Mail:  harrie@eijkelenberg.nl 

mailto:harrie@eijkelenberg.nl


A A N M E L  D I  N G 

26ste  I.P.A. – CAMPER TREFFEN IN NEDERLAND 

van  20 t/m 23 juni 2019
   
IPA – lidmaatschap nummer: : 

Naam + Voornaam : 

Echtgenoot + voornaam : 

Woonplaats + postcode : 

Straat : 

Telefoon : 

Gsm / Handy : 

E-Mail : 

Camper kenteken :                                     Lengte: 

Ik/wij  nemen deel met mijn camper met: 

2 personen  voor                 € 200,00  /      1 persoon voor                      €   160,00 

Wij/ik neem deel aan de Mergelrijk Grot van Mergel- en Zandsculptuur tegen betaling  
van € 9.00 per persoon. (vooraf) 
 
Ja Nee              Personen                (Aankruisen hetgeen nodig is). 

Deelname aan barbecue op vrijdag tegen betalen van € 15.00 per persoon (vooraf) 

Ja Nee              Personen               (Aankruisen hetgeen nodig is). 

Ja Nee              Personen               Wij gaan mee met de bus naar Maastricht 

Gaarne alles inclusief betalen bij inschrijving:    
Betaling a.u.b. op volgende spaarrekening van: 

 Lutz Johannesmeier  Sparda-Bank Freiburg. 
    Conto Nr. 3 164 988 
    BLZ 6009 0800  
    IBAN DE73 6009 0800 0003 1649 88  
    Swift-BIC GENODEF1S02  
    Betreft 26ste. IPA – Camper Treffen 

Plaats / Datum:                   Handtekening:  

 

  

  


