
 
WEGWIJS BIJ DE BADMEESTER  
DONDERDAG 8 SEPTEMBER TM ZONDAG 11 SEPTEMBER 2020 
 
Welkom bij Paviljoen Restaurant Badmeester Keimpe!  
 
OMGEVING 
 
Haven | aanleggen moederschepen 
Tijdens het weekend zal de havenmeester aanwezig zijn. Het is niet toegestaan om aan het terras 
aan te leggen, maar u kunt zelf een plekje zoeken in de boxen van de haven. Mocht de 
havenmeester aanleg aanwijzingen hebben, gelieve de aanwijzingen van de havenmeester 
opvolgen. De haven bij Restaurant Badmeester Keimpe heeft geen voorzieningen als stroom, water 
en sanitair. Mocht u op zoek zijn naar een overnachting in een haven met voorzieningen dan 
verwijzen we u naar Recreatiepark Marswal (0514 602089) of Jachthaven Lutz (0514 603434). 
 
Kamperen 
Wanneer mensen tijdens dit weekend willen kamperen, dan kan dit bij recreatiepark Marswal. Een 
ruime camping direct achter paviljoen restaurant Badmeester Keimpe. De organisatie heeft met 
Marswal een veld gereserveerd zodat jullie bij elkaar staan. Meld dit dus bij aankomst. 
Voor reserveringen: Recreatiepark Marswal, Tsjamkedykje 6, 8561 HA Balk, 0514 602089. 
 
Aanmelden voor het diner  
Dit gaat via de organisatie van het evenement bij inschrijving. De inschrijving zal op het strand 
plaatsvinden. Bij de inschrijving krijgt u twee munten van de vereniging. Deze kunnen t/m zondag 
10 september ingeleverd worden.  De munten kunnen uitsluitend gebruikt worden bij de bar op 
het eventterrein.  
 
Event terrein 
Tijdens het 16-M2 evenement zal er een afgesloten gedeelte zijn voor de deelnemers. In het 
programma kunt u zien wanneer dit terrein geopend is. Hier kunt u samen met andere deelnemers 
dineren en/of borrelen. De het assortiment van de dranken op het event-terrein is kleiner en 
goedkoper. Mocht u liever iets bij de bar bestellen bij de bar in het restaurant, dan is dat mogelijk 
en rekenen wij ons reguliere prijzen. 
 
Betalen 
De dranken kunnen direct afgerekend worden. Dit kan contant of met PIN. De munten van de 
vereniging zijn een tegoed voor 1 consumptie. Mocht u liever een rekening afsluiten, dan is dat ook 
mogelijk. U kunt een rekening met u bootnummer krijgen in ons systeem. Aan het eind van het 
weekend kunt u deze bij ons afrekenen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma 
 
Donderdag 8 september  
Aanvang eerste boten 
 
Paviljoen restaurant Badmeester Keimpe is normaliter iedere dag geopend vanaf 10:30 uur. Vrijdag 
tm zondag vanaf 9:00u. 
Het is mogelijk om in het restaurant te dineren. Reserveren kan ook telefonisch: 0514 601418 of 
via de website www.badmeesterkeimpe.nl 
 
Op het terras kunt u ook lunchen of dineren, op het terras kunnen we niet reserveren.  
 
Practice race: waarschuwingssein 17:55 uur.   
 
Vrijdag 9 september: 
Mededelingen, locatie WSV Sleattemermar 
9:00 uur kunt u in het restaurant terecht voor koffie  
LUNCH  vrije inloop.  
Aansluitend WEDSTRIJDEN 
+/- 17:00 Borrelen Event-terrein | happy hour, 1e fust van de vereniging.  
 
 
Zaterdag 10 september: 
Mededelingen, locatie WSV Sleattemermar 
9:00 uur kunt u in het restaurant terecht voor koffie  
LUNCH  vrije inloop.  
Aansluitend WEDSTRIJDEN  
+/- 17:00 uur: Borrelen Event-terrein | happy hour, 1e uur op rekening de vereniging.  
+/- 18:00 diner: Koud en warm buffet 
 
Zondag 11 september 
Mededelingen, locatie WSV Sleattemermar 
9:00 uur kunt u in het restaurant terecht voor koffie  
Aansluitend prijsuitreiking. 
 
HUISREGELS TERREINEN 

- Afval in de daarvoor bestemde containers en prullenbakken. (er worden extra 
afvalmogelijkheden geplaatst voor dit weekend) 

- Eventuele aanleg-instructies van de havenmeester opvolgen.   
- Geen Barbecues of open vuur op het terrein. 
- Gelieve niet het terrasmeubilair te verplaatsen.  

 

Wij wensen u een plezierig verblijf in Balk! 
 
Paviljoen Restaurant Badmeester Keimpe – CREW  
 
 

http://www.badmeesterkeimpe.nl/

