
MBC Clubweekend 
14 t/m 17 mei 2015

Na een succesvolle terugkeer naar de Harz in 2014 heb-
ben we besloten om een nieuw stukje Harz te gaan ont-
dekken. We gaan nog iets meer naar het oosten, name-
lijk naar Braunlage.

Ons hotel is dit keer het Altes Forsthaus.
(www.forsthaus-braunlage.de) Een karakteristiek hotel 
op loopafstand van het centrum van Braunlage. Uiter-
aard met een ruimte voor onze �etsen.

Het clubweekend team maakt geschikte routes voor 
elke groep. Er wordt in 3 tot 4 groepen gereden, elk met 
een eigen begeleider met gps. Er wordt voldoende pau-
ze gehouden en er wordt geluncht in een eetgelegen-
heid als we daar de kans voor krijgen (je krijgt ook een 
lunchpakketje mee van het hotel).
Om lekker mee te kunnen �etsen moet je minimaal 
goed mee kunnen komen met de zondagochtend rit-
ten op het Hoogt en een rit van 50 km met de nodige 
hoogtemeters (over de hele dag) aankunnen.

Ook deze keer is er aan de bikepark 
liefhebbers gedacht. Bikepark Braun-
lage ligt praktisch voor de deur van het 
hotel. (www.bikepark-braunlage.de)

Programma:

Donderdag 14 mei:
•	 Vanaf 14:00 inchecken.
•	 Eventuele korte tocht of op eigen gelegenheid naar 

bikepark. Full protection verplicht!
•	 ‘s Avonds gezellig met z’n allen eten.

Vrijdag 15 mei:
•	 Ontbijten
•	 Mooie dagtocht biken of naar het bikepark met een 

clinic van Leon. Full protection verplicht!
•	 ‘s Avonds gezellig met z’n allen eten.

Zaterdag 16 mei:
•	 Ontbijten
•	 Mooie dagtocht biken of op eigen gelegenheid 

naar bikepark. Full protection verplicht!
•	 ‘s Avonds gezellig met z’n allen eten.

Zondag 17 mei:
•	 Ontbijten
•	 Voor 11.00 uitchecken.

Inbegrepen:

•	 3x overnachting
•	 3x ontbijtbu�et
•	 3x avondeten

Niet inbegrepen:

•	 Drankjes gedurende het hele weekend.
•	 Eventuele toegangskaarten, huur �etsen en uitrus-

ting. (bijv. voor het bikepark) Full protection is ver-
plicht in het bikepark!

•	 Lunches.

Kosten:

•	 Clublid:    155 euro
•	 Geen lid:  170 euro  (alleen directe gezinsleden)

Het clubweekend staat open voor leden en directe ge-
zinsleden, ook niet �etsende gezinseden zijn welkom. 
Deze moeten wel voor eigen vermaak zorgen.
 
Er zijn 36 plaatsen en vol = vol. Je kan eventueel op een 



reservelijst geplaatst worden.
 
Je inschrijving is pas de�nitief als de betaling is bijge-
schreven op de rekening van MBC.
Je ontvangt hiervan een bevestiging per mail.
 
Mocht je annuleren en er staan mensen op de reserve-
lijst dan zijn er geen kosten aan verbonden. Zijn er geen 
reservekandidaten, dan zijn de kosten voor jezelf en zal 
je die op je eigen annuleringsverzekering moeten ver-
halen.

Zorg dus zelf voor een reis/annuleringsverzekering!!!

Indeling van de kamers gebeurt door het clubweekend 
team, eventueel in overleg.
 

Hoe geef ik mij op?

Klik hieronder, vul je gegevens in, maak het totaal be-
drag over op rekeningnummer:

NL97 RABO 0144045540
tnv MBC Midden Nederland onder vermelding van 
clubweekend 2015.

www.mbc-midden.nl/inschrij�ormulier-clubweekend

Heb je nog vragen, dan kan je terecht bij Sydney, Silvie, 
Patrick, Mark W. of op clubweekend@gmail.com


