
Programma Vriendschapsrit 
 

20/05/2020 – 23/05/2020 
 

Hahnenklee im Harz (DE) 

KAMC Koersel - Vriendschapsrit 2020 – Hahnenklee Harzgebergte 

Programma van 18 mei 2020 tot en met 23 mei 2020 

Er is de mogelijkheid om gratis rondritten in de GPS op te 

laden voor dinsdag, woensdag en donderdag. U kunt vrij 

beslissen om deze te rijden of om zelf uitstappen te regelen 

naar eigen goeddunken. Er zijn in de streek heel wat 

bezienswaardigheden die zeker de moeite waard zijn om een 

bezoekje te brengen.  

Maandag 18 mei 2020 

U bent ingeschreven onder de formule “All-in". Personen 
die op maandag toekomen, zijn welkom in het hotel, de 
kamer is beschikbaar vanaf 15.00 uur. Gelieve u tevens 
aan te melden aan de ontvangstbalie van KAMC Koersel 
voor inschrijving en ontvangst van uw goodiebag. Let op: 
avondbuffet tot 19.30 uur, de keuken is gesloten vanaf 
20 uur. 

Dinsdag 19 mei 2020 

U bent ingeschreven onder de formule “All-in”. Personen die op 
dinsdag toekomen, zijn welkom in het hotel, de kamer is 
beschikbaar vanaf 15.00 uur. Gelieve u tevens aan te melden aan 
de ontvangstbalie van KAMC Koersel voor inschrijving en ontvangst 
van uw goodiebag. Let op: avondbuffet tot 19.30 uur, de keuken is 
gesloten vanaf 20 uur. 



Woensdag 20 mei 2020 

Ontbijt in het hotel voor de aanwezigen vanaf 7.30 uur tot 
9.30 uur. 

Personen die op woensdag toekomen, kunnen terecht in het 
hotel voor hun kamer vanaf 15.00 uur. Gelieve u tevens aan 
te melden aan de ontvangstbalie van KAMC Koersel voor 
inschrijving en ontvangst van uw goodiebag.U kunt na het 
avondeten terecht in de zaal, in de bar en in de discotheek 
van het hotel. Betalingen van de drank kunnen enkel via de 
drankkaart. Let op: avondbuffet tot 19.30 uur, de keuken is 
gesloten vanaf 20 uur.  

Donderdag 21 mei 2020 

Ontbijt in het hotel voor de aanwezigen van 7.30 uur tot 9.30 uur. 

U bent welkom in ons ontvangstlokaal in het hotel vanaf 
10.00 uur. Gelieve u daar aan te melden voor inschrijving en 
ontvangst van de goodiebag. 

Wij voorzien op donderdag een uitstap naar de Bocksberg. U bent 
vrij om daaraan deel te nemen. De kostprijs van de kabellift is 
inbegrepen in de deelnameprijs. Er is ook de mogelijkheid om van 
ons een rondrit te verkrijgen voor donderdag. Na het avondeten 
is er animatie met een disk-jockey tot 23.30 uur. Nadien kunt u 
verder feesten in de bar of de discotheek van het hotel. 
Betalingen van de drank kunnen enkel via de drankkaart. Let op: 
avondbuffet tot 19.30 uur, de keuken is gesloten vanaf 20 uur.  



Vrijdag 22 mei 2020 
Ontbijt in het hotel voor de aanwezigen van 7.30 uur tot 
9.30 uur. 
Inschrijven voor de rondrit van ongeveer 250 km en deze 
opladen in de GPS kan vanaf 9.00 uur. U ontvangt bij de 
inschrijving ook een lunchpakket. U kunt dit afhalen tussen 
9.00 en 11.00 uur. 
Na het avondeten is er animatie met een disk-jockey tot 
23.30 uur. Nadien kunt u verder feesten in de bar of de 
discotheek van het hotel. 
Prijsuitreiking aan de aanwezige clubs rond 22.00 uur.  
Betalingen van de drank kunnen enkel via de drankkaart. Let 
op: avondbuffet tot 19.30 uur, de keuken is gesloten vanaf 
20 uur. 

Zaterdag 23 mei 2020 
Ontbijt voor de aanwezigen van 7.30 uur tot 9.30 uur. 
Vertrek van de deelnemers.  

Tot ziens!  

Koersel goes Harz. 

VZW KAMC Koersel 
Hoogstraat 1 
3560 Lummen 
0408.103.447 
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