Trappersweekend 2022
Na 2 jaar uitstel door de coronabeperkingen, en exact 10 jaar nadat we er
een eerste keer een weekend verbleven, keren we van 26 tot 28 augustus
2022 terug naar ‘De Roosterhoeve’ in Roosteren (Nederlands Limburg),
vlakbij Maaseik.
Wie er toen bij was herinnert zich vast nog het rustig gelegen, gezellige
familiehotel met knusse, comfortabele kamers en de overheerlijke
maaltijden die we er geserveerd kregen. Misschien herinneren jullie je
ook nog het verwarmd zwembad, maar dit is er ondertussen niet meer.
De ruimte is gebruikt om het restaurant uit te breiden.
Twee jaar geleden wist de Roosterhoeve ons te overtuigen om er weer te
keren door een zeer gunstige prijsofferte. De goedkoopste die we in sinds
2015 kregen. Zelfs na 2 jaar uitstel is die prijs nauwelijks aangepast. Dit
kan dus al zeker geen reden zijn om niet deel te nemen aan het
Trappersweekend dit jaar.
De ritten zijn niet dezelfde dan die van 10 jaar geleden. Zaterdag voorzien
we een vlakke rit van goed 150 km (lang) of +/- 130 km (kort) naar het
noorden van Nederlands Limburg. In het begin passeren we nog enkele
steden als Roermond en Venlo. Na de middagstop steken we met een
veerpont de Maas over en zijn de wegen rustiger en rijden we langs
velden, bossen en natuurgebieden als de Grote Peel.
Op zondag zijn de ritten een stuk korter en zoeken we de Limburgse
heuvels op, maar het wordt zeker géén superzware Amstel Gold imitatie.
We beperken ons tot 6 hellingen in de lange van 118. De korte rit is 103
km en doet slechts 2 beklimmingen. De tweede helft van de zondagrit
loopt door België, tussen Riemst en Maaseik, door het Nationaal Park
Hoge Kempen.

Ook zondag is er vanzelfsprekend ontbijt voor iedereen, en onderweg
middagmaal voor de fietsers.
Na de rit zijn er enkele kamers beschikbaar om te douchen en kan
iedereen vrij naar huis terugkeren. Een avondmaal is niet meer voorzien,
omdat we ondervonden dat de laatste jaren iedereen liever snel naar
huis terugkeerde. Net als bij aankomst vrijdagavond kan wie dit wil ook
zondagavond nog eten in het hotel, maar moet dit ten laatste een week
voor aankomst zelf bij het hotel besteld worden.

Inschrijvingsformulier Trappersweekend Roosteren 2022

Niet-lid 160€

Singlekamer
200€

26-28 augustus 2022

Deelnemers:

Lid 150€

Zaterdag is er een uitgebreid ontbijt, en
zorgen we voor ’s middags zoals gebruikelijk
voor de bevoorrading bij de middagstop
voor de fietsers. ’s Avonds genieten we
allemaal samen van een heerlijk avondmaal in het hotel.



Zoals gewoonlijk kan iedereen vrijdag op
eigen tempo naar Roosteren gaan en
inchecken. Het avondmaal is niet
inbegrepen, maar wie dit toch wil, kan dit
ten laatste 1 week vooraf rechtstreeks bij
het hotel bestellen.
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Totaal aantal deelnemers: ………………

Totaalbedrag: ……………. €

Inschrijven kan tot 1 mei en kost 150 euro voor leden, of 160 euro voor
niet-leden. Er is een beperkt aantal eenpersoonskamers beschikbaar.
Deze kosten 200 euro.

Betaling:

Hotel-Restaurant De Roosterhoeve
Hoekstraat 29
6116 AW Roosteren
Tel. 046-4493131
info@roosterhoeve.nl

Kamer gedeeld met .........................................................................

www.roosterhoeve.nl

 Contant

 op rekening BE56 8508 1661 3288, ter attentie van
Belseelse Trappers vzw (mededeling ‘Trappersweekend 2022’ + naam)

(indien geen voorkeur, zorgt het bestuur voor de kamerverdeling)
Datum: ………./………./2022

Handtekening:

Inschrijving en betaling ten laatste op 1 mei 2022.

