Bloesemweekend
27-29 april 2012
Camping “De Lappenheide”
Acquoy

Beste KCN’ ers,
Wij, Coby en Gertjan, nodigen jullie van harte uit op ons Bloesemweekend van
27-29 april 2012 op camping “De Lappenheide” in Acquoy aan de Linge. Wij
hopen dat de bloesem in dit weekend op zijn mooist zal zijn. (Zie
www.bloesem.info/)
De camping ligt in het buitengebied van het historische plaatsje Acquoy,
verscholen achter Manege Lappenheide. Een plek van rust en ruimte, waar u
kunt bijkomen van de drukte van alledag. Lappenheide ligt op de Lingeroute,
te midden van historische kernen, grienden en oude forten. De lieflijke
omgeving met schilderachtige uiterwaarden, rietvelden en dijkhuizen is
makkelijk te ontdekken door een fiets- of wandeltocht. Natuur, kunst en cultuur
zijn dichtbij te vinden.
Acquoy heeft zijn eigen historie door
zijn eigen toren van Pisa en om de
hoek van de camping ligt ook weer
een historisch monument, nl. Fort
Asperen. Op fietsafstand ligt Leerdam,
bekend om zijn glas, maar tevens een
leuke stad om te winkelen en de
dagelijkse boodschappen in te slaan
en om te starten met kanovaren.
In principe willen we zaterdagmorgen starten met een (gezamenlijke?)
fietstocht, dus adviseren wij jullie indien mogelijk fietsen mee te nemen. Of neem
goede wandelschoenen mee, want ook dit is in de nabije omgeving heel goed
te doen. De camping ligt heel centraal voor diverse fiets- en wandeltochten. De
afstanden kunnen jullie zelf bepalen. Onderweg zijn voldoende leuke plekjes te
vinden om uit te rusten en van de uitzichten te genieten. Een weekend is te kort
om van deze omgeving te genieten! Tevens zijn er al diverse Oranjefeesten bij
te wonen vanwege Koninginnedag 2012! Zie bijlage!
Na terugkomst van de fiets- of wandeltocht kunnen we gezellig borrelen en
gezamenlijk een salademaaltijd verzorgen. Hiervoor zelf ingrediënten
meenemen. Kant-en-klaar mag natuurlijk ook. Indien er kinderen zijn, zullen we
ook voor hen spelletjes bedenken (vliegeren?) In Asperen zijn ook diverse
kinderactiviteiten
te
beleven,
zie
ook
hiervoor
de
bijlage
of
www.oranjecomiteasperen.nl.
De prijs voor dit weekend is € 41,00 inclusief staangeld, douches, elektra,
toeristenbelasting, enkele consumpties en de demonstratie van de paarden op
zaterdagavond.
Eerder aanrijden en langer blijven mag ook, maar laat het ons even weten
i.v.m. de toegewezen plekken. Er is wel een kantine op de manege, maar zullen
in principe gebruik maken van ons eigen partytent, waar eigen consumpties
meegenomen kunnen worden. De extra nachten ad € 14,50 graag zelf
verrekenen met de eigenaar Willem van Herwaarden.
Aanmelden kan (uiterlijk 14 april) per e-mail naar gh.kamerbeek@online.nl of ’s
avond na 8 uur bellen met 0306065969 of 0610618511. We zien jullie graag op
vrijdag 29 april!

Programma KCN-weekend
27-29 april 2012 in Acquoy
Vrijdag aanrijden! Eerder mag ook, maar laat het ons weten! Graag
rekening houden met de plaats voor de organisator. Campingeigenaar
Willem is daarvan op de hoogte. Wij zijn er donderdag.
Vrijdagavond:
20.30 uur
Opening en betalen van weekendbijdrage.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Zaterdag:
In principe vrij te besteden of
10.00 uur
Fietsen langs de bloesem en prachtige Linge.
Route (diverse afstanden) is beschikbaar.
17.00 uur
Happy Hour + aansluitend saladebuffet (zelf mee te
nemen of te maken) en eventueel spelletjes met de
aanwezige kinderen. Nemen jullie een vlieger mee?
20.00 uur
Demonstratie in manege
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Zondag:
11.00 uur
Wandeling naar Fort Asperen.
12.30 uur
Afsluiting.
(Misschien is het mogelijk in de Taveerne van Fort Asperen de afsluiting
te doen; de koffie met heerlijk zelf gebakken appeltaart is dan voor
eigen rekening, maar wel gezellig! Vrijdagavond zullen we dit
overleggen, omdat er op dit moment een verbouwing wordt
gerealiseerd in de Taveerne).

en/of haar vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk te stellen
voor schade van welke aard dan ook tijdens het weekend en bij aanen afrijden.
Honder zijn welkom, mits aangelijnd!!!!
Graag aanmelden uiterlijk zaterdag 14 april! (telefonisch of per mail) zie
linkerzijde!!!

Adres en route
Het adres van de camping is Huigenstraat 47, 4151 CC Acquoy.
Telefoon: 0345 – 618021 of 06 -1080 7305.
Of zie www.lappenheide.nl voor meer informatie over de camping en
(binnen- en buiten)manege en stallen.
A2 E25 afslag Geldermalsen (15), volg Leerdam
Na ±5,5 km link afslaan, afslag Acquoy
Na ±0,5 km rechtsafslaan de Lingedijk op
Na ±0,5 km rechtsafslaan de Huigenstraat op. Na ongeveer 2 km ligt
aan uw linkerhand De Lappenheide.

GSM Gertjan: 06 51122766
GSM Coby: 06 10618511

