
 

 

                                     
 

 

 

 

T & O Duikweekend 2020 

 

 

Beste duikvrienden, 

Het duikweekend in Zeeland van 19 t/m 21 juni 2020 

op Recreatiepark Klaverweide in Ellemeet gaat door, maar liefst 25 

deelnemers hebben zich al aangemeld, lees verder voor het 

programma en……………………………..heb je je bedacht en wil je ook 

mee, laat het snel weten, dit wil je toch niet missen! 

Jorrit Huitema, Wilma Spanjaardt en Jacco Huitema 

 

  



 

 

Programma: 

 
Vrijdag 19 juni 

  
• Op eigen gelegenheid naar Recreatiepark Klaverweide in Ellemeet. 
• Inchecken vanaf 12:00 uur, campingplaats en overnachtingsvorm zelf 

regelen. 
• Korte briefing 
• Avondduik in de Grevelingen met de Orka, vertrek vanaf de camping naar de 

haven.  
( invulling en locatie volgt ) 

• Welkomstborrel na terugkomst op de camping. 
 

( Exacte tijden volgen een week voor aanvang, wijzigingen voorbehouden ) 

 

Zaterdag 20 juni 

 

• Ontbijt 
• Ochtendduik met de Orka ( invulling en locatie volgt ) 
• Lunch 
• Middagduik met de Orka ( invulling en locatie volgt ) 
• Vrije tijd 
• T &O Barbecue op de camping ( tijdstip aanvang volgt ) 
• Kampvuur met de belevenissen van de dag…………………………………………………! 

 
( Exacte tijden volgen een week voor aanvang, wijzigingen voorbehouden ) 

 

Zondag 21 juni 

 

• Ontbijt 
• Ochtendduik met de Orka ( invulling en locatie volgt )  
• Lunch 
• Uitchecken camping en vertrek 

 

( Exacte tijden volgen een week voor aanvang, wijzigingen voorbehouden ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kosten en voorwaarden; 

 

• Vervoer met de Orka naar de duiklocaties voor duikers en niet-duikers  
€ 25.00 p.p. ( betaling vooraf ) 

• T&O barbecue € 17.50 p.p ( aanmelden en voorafbetaling verplicht,  
 indien er specifieke dieetwensen zijn graag vooraf melden ) 

• Verblijfskosten en verbruik voor eigen rekening 

• Excl.huur duikuitrusting en benodigdheden. 

• Deelname geheel op eigen risico 
 

Binnenkort ontvang je een factuur van de verplichte kosten, zodra deze zijn 

voldaan is je deelname definitief. 

 

Recreatiepark Klaverweide 

Kuijerdamseweg 56 
4323 LC Ellemeet - Zeeland 

+31(0)111 67 18 59 
info@klaverweide.com 
 ( kampeerplaatsen / safaritenten / blokhutten ) 
 
Zijn er vragen of wil je ook graag nog mee, stuur dan een mail naar:  

duikteam@to-duiksport.nl 
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