
We zijn verheugd te kunnen mededelen dat onze jaarlijkse stage zal organiseren op 15, 16 en 

17 mei in het mooie Adeps centrum " Le Liry " te Chiny gelegen in de Provincie 

Luxemburg. In bijlage het programma en inschrijvings-formulier. 

Praktische informatie : 

Het sportcentrum ligt vlakbij de Semois en is omgeven door tweeduizend hectare bos . Het 

programma, vooral gericht op de trainingen, is zo ontworpen dat u volop kan genieten van de 

omringende natuur of zelfs een bezoek aan de site of nabijgelegen dorpen kan brengen. 

Zaterdag beginnen de trainingen pas om 14.00 derhalve laat dit u de mogelijkheid om volop 

te genieten van de omgeving. 

Adres : BLOSO centrum " De Liry " Rue du Liry 21, 6810 Chiny. 

Onthaal : vrijdag 15 mei vanaf 17.00 uur. 

Tarief : de formule "all in" van vrijdagavond tot zondagmiddag bedragen : 125,- € voor      

volwassenen, 115,- € voor studenten en 105 € voor kinderen (-12 jaar) en begeleidende 

personen (ouders). 

Personen die pas op zaterdag na het ontbijt toetreden, zal 10,- € in mindering worden 

gebracht op bovenstaande tarieven . 

Infrastructuur: 

Het complex bestaat uit 24 studio's voor 5 personen met badkamer en apart toilet . Het is 

mogelijk de ruimte in twee kleine kamers voor 2 en 3 personen te delen. Tegen een kleine 

vergoeding kan de studio bezet worden door 3 of 4 personen. Deze formule is ideaal voor 

gezinnen. 

Het centrum is uitgerust met een sporthal, een polyvalente zaal op het verdiep, een 

fitnessruimte, een aparte ruimte voor tafeltennis en een vergaderruimte met bar en tv . 

Buiten hebben we 2 petanque ruimten ter onze beschikking. Uitgestippelde 

kaarten(wandelwegen) zijn ter plaatse beschikbaar. De Semois stroomt op een paar honderd 

meter van het centrum en het is mogelijk om kajaks te huren. 

Verantwoordelijkheid : Wegens voor de hand liggende redenen zullen we geen kinderen 

(-13 jaar) zonder begeleiding van hun ouders of een verantwoordelijke persoon aanvaarden. 

Voor de andere tieners(- 18 jaar) is een schriftelijke toestemming van de ouders nodig.  

Ze moeten zich schikken naar het gezag en leven van de groep. 

 

                                        François VanBinst 

Email: francois.vanbinst@gmail.com 
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     Beste vrienden karatekas  

    Bank: BE31 1850 0538 9555 ; BIC : HBKABE22 

mailto:francois.vanbinst@gmail.com


Chiny Stage vanaf Vr 15 tot Zo 17 mei 2020   
 

Inschrijvingsformulier 

 

Opmerkingen: 

 
 1. De studio's zijn voorzien voor 5 personen.  

     Tegen betaling van een kleine toeslag, 10,- €/nacht, kan men de studio bezetten door 4 personen. 

     Tegen betaling van een kleine toeslag, 20,- €/nacht, kan men de studio bezetten door 3 personen. 

 

2. Voor jongeren minder dan 18 jaar is een schriftelijke toestemming nodig, ondertekend door de ouders,  

    en gewettigd door het gemeentebestuur. Ze moeten zich schikken naar het gezag en leven van de groep.  

 

3. Om aan de boekingstermijnen te kunnen voldoen kan men het registratieformulier aan François 

    overhandigen of  versturen per mail: francois.vanbinst@gmail.com  

    Er dient een voorschot van 50,- €/inschrijving gestort te worden op het rekeningnummer : 

    BE31 1850 0538 9555 ; BIC: HBKABE22 en dit voor 15 februari 2020.  

    Het saldo dient uiterlijk tegen 30 maart 2020 voldaan te worden. 

 

4. Nadere informatie kan worden verkregen door te bellen naar 0486 18 10 56 of  per mail(François) 

 

5 . PS : Gelieve als mededeling DUIDELIJK de naam van de persoon te melden waarvoor de  

             betaling verricht wordt. 

 

Naam: ................................................ .......................... Voornaam: ............................................. 

Geboortedatum : ........................................ Telefoonnummer : ............................................. .... 

Adres:  ............................................................... ........................................Huisnummer:............ 

Postcode: ..................... Gemeente: ................................................. ........................................... 

Mail: ………………………………………………………………………………………….... 

 

    Kruis het gewenste vakje aan: 

 

 1 Persoon in een studio van 5 personen : 125 of  115,- €: .....................................          - € .......... 

 1 Persoon met een individuele kamer in een studio : + 10,- €/nacht............................          - € .......... 

 

     Opmerking: Indien u wenst te verblijven in eenzelfde appartement met andere personen(naasten) kan u  

                         hieronder hun namen vermelden: 

 

     1 ) ................................................ .......... 3 ) ................................................ ............ 

     2 ) ................................................ .......... 4 ) ................................................ ............ 

 

TOTAAL TE BETALEN : ............... ............ € 

 

Datum:                                                                                                                          Handtekening: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Formulier in te vullen door de vader, moeder of voogd en te laten wettigen door het gemeentebestuur(-18 jaar). 

 

Ik, ondergetekende ...................................…. (vader, moeder, voogd) van...........................……… 

geef toelating aan mijn zoon/dochter om deel te nemen aan de stage in Chiny die gehouden zal worden van 

15/05/2020 tot 17/05/2020. 

 

Datum en handtekening :                                             Datum en stempel van het gemeentebestuur : 
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