Hierbij nodigen wij, Hans en Ida Geldman, jullie van harte uit voor het
meiweekend te Giethoorn
Van vrijdag 24 mei t/m zondag 26 mei 2019 zijn we te gast op camping
Hoeve Duvenvoorde
Jan van Nassauweg 18
8355 VA Giethoorn

Hoeve Duvenvoorde, met camping en pension (bed & breakfast), ligt aan
de rand van het mooie dorp Giethoorn – ook wel het Venetië van het
noorden genoemd – met zijn karakteristieke boerderijen, boogbrugjes en
grachten. Bovendien bevindt onze hoeve zich midden in het Nationaal
Park Weerribben–Wieden, één van de grotere natuurgebieden in Europa.
Giethoorn zelf is zeker een bezoekje waard, met zijn leuke winkeltjes en
musea, en de vele meren en grachten in de omgeving bieden een scala
aan vis- en watersportmogelijkheden. Daarnaast is Giethoorn het
startpunt voor verschillende mooie wandel- en fietsroutes. Op Hoeve
Duvenvoorde kunt u routebeschrijvingen krijgen en er zijn ook fietsen te
huur. Een makkelijke start!
De camping en B&B zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer:
vanaf station Steenwijk met de bus (lijn 75) richting Marknesse,
uitstappen bij halte Jan van Nassauweg.

Programma:
Vrijdag:

vanaf 12.00 uur aanrijden. Een kopje koffie staat voor u klaar.
vrijdagavond om 20.00 uur koffie met lekkers en betaling van
het weekend.

Zaterdag: vrij te besteden.
In Giethoorn is van alles te doen en we kunnen samen
afspreken om iets te gaan ondernemen, dit is ook mede
afhankelijk van het weer.
16:30 Happy Hour met zelf meegebrachte drankjes, er wordt
door ons voor een hapje gezorgd.
20.00 uur staat de koffie klaar op het veld om gezamenlijk te
nuttigen.
Zondag

12.00 uur de afsluiting

met een kopje koffie

De kosten van dit weekend bedragen € 40,00 per equipe. Eerder komen
of langer blijven is mogelijk. Het verzoek is dan om zelf contact op te
nemen met de campingeigenaar.
We ontvangen de aan- of afmelding
Graag vóór 13 mei 2019. Dit kan door
te bellen of een e-mail te sturen naar
jl.geldman@online.nl
Wij zien jullie graag op 24 mei 2019
Hans en Ida Geldman
06-20393784

De organisatie en/of de KCN zijn niet aansprakelijk voor enige schade tijdens het
weekend of bij het aan- of afrijden.

