Zaterdag 12 mei 2018 zal de stedenmeerkamp plaats
vinden in Roosendaal. Opening van de
Stedenmeerkamp is om 10.45 uur in “de Verbinding”.
De locatie van SSVR Roosendaal is te bereiken via
perron 1. Na aankomst met de trein loopt u via de
trap naar perron 1 en loopt hierna terug in de richting
Breda en verlaat aan het einde via de poortjes na het uitchecken aan het einde het perron.
Hier tegenover bevindt zich het Ontspanningslokaal. Het adres van deze locatie is
Stationsplein 3a 4702 VX Roosendaal.
De volgende takken van sport worden tijdens de Stedenmeerkamp 2018 georganiseerd:
Biljarten, Recreatiefietsen + 40 km, Jeu de Boules, Klaverjassen, Rikken, Darten, Wandelen +
12 en + 17 km, Handboogschieten, Tafeltennis, Motortoertocht + 200 km,
Luchtgeweerschieten, Vissen. De takken van sport die georganiseerd worden in of vanuit “De
Verbinding” zijn: Biljarten, Darten, Rikken, Klaverjassen, Luchtgeweerschieten en de start
van de Wandel-, fiets- en motortocht.
De Motortoertocht start vanaf “De Verbinding” Deze tocht zal met begeleiding van
Roadcaptains gereden worden. Ook is er een digitale versie van de motortoertocht
beschikbaar voor de deelnemers. Deze is op te vragen via de secretarissen van uw vereniging
De overige takken van sport die op andere locaties worden gehouden zijn: Handboogschieten
bij L ‘Union Fait La Force (Nispenseweg 3A te Roosendaal), Jeu de Boule Bij Bommequet
(Buijenstraat 10A 4702HB Roosendaal), Tafeltennis bij TTV O.D.T. (Buijenstraat 14 4705RD
Roosendaal). Vervoer naar deze locatie is met de bus vanaf “De Verbinding”.
Vertrektijd voor het Handboogschieten, Tafeltennis en Jeu de Boule is om 11.15 uur vanaf
“De Verbinding” per bus. Tijdens deze takken van sport is er gelegenheid om tijdens een
pauze een consumptie te genieten of iets te eten te kopen.
De deelnemers aan het vissen dienen rechtstreeks naar de vislocatie te gaan. Zij worden
daarom 11.15 uur verwacht. De locatie is Westelijke Havendijk 4703RA te Roosendaal.
Het is belangrijk om uw ID kaart of paspoort mee te nemen voor deelname aan het wandelen,
Fiets- en motortocht.
Na afloop is er de mogelijkheid om met een etensbon (halve Haan, Friet en een IJsje) te eten
bij de SSVR te Roosendaal. Kosten van de Etensbon is € 5,50. Opgave voor een etensbon
verloopt via de deelnemende verenigingen.
Op 12 mei a.s. zullen er geen (stop) treinen rijden vanuit Eindhoven naar Tilburg, dus de
deelnemers uit Maastricht, Heerlen, Venlo en Eindhoven moeten deze dag omreizen met de
sneltrein naar Den Bosch en hier overstappen naar Roosendaal.
Tot slot wens ik iedereen een prettige (sport)dag op deze Stedenmeerkamp namens de leden
van het Stedenmeerkamp Zuid Comité en het Hoofdbestuur van de SSVR Roosendaal,

