
 
 

Het Bestuur nodigt u van harte uit om deel te nemen aan het   

                      Bestuursweekend 
 van 8 tot en met 10 maart 2019 bij: 
 
Minicamping 't Linderhof 
Raamsweg 23  
8106RH Marienheem  
 
Wegens omstandigheden moesten wij op zoek naar een andere camping.  
En die hebben we vandaag gevonden. 
 
Camping ‘t Linderhof ligt in het hartje van Salland. In Salland vindt u een grote 
verscheidenheid aan landschappen. De westgrens wordt gevormd door de 
prachtige uiterwaarden van de rivier de IJssel. De oostgrens wordt gevormd 
door het Nationaal park de Sallandse Heuvelrug, een betoverend mooi gebied 
met uitgestrekte bossen, heuvels en heidevelden. 
 
Op vrijdag 8 maart kunt u aanrijden vanaf 12 uur. 's Avonds om 20.00 uur staat 
de koffie klaar met wat lekkers. en wordt het weekend geopend. 
U heeft dan ook de gelegenheid om het weekend te betalen, kosten € 40. 
Daarna kunnen we gezellig bijkletsen. 
 
Zaterdag 9 maart is de dag vrij te besteden tot 15.30 uur, want om 16.00 uur 
willen we met de jaarvergadering beginnen. 
Aansluitend wordt er een hapje en een drankje geserveerd op kosten van het 
bestuur. 
 
We hebben een heel goede cateraar gevonden die voor ons een uitstekend 
warm/koud buffet kan verzorgen. We willen graag om 18.30 uur beginnen  
hiermee. De kosten zijn € 12 per persoon. Voor de kinderen zal er gefrituurd 
worden, hier zijn geen extra kosten aan verbonden. 
Daarna kunnen we onder het genot van zelf meegebrachte drankjes er een 
leuke avond van maken. 



Zondag 10 maart gaan we bij goed weer een wandeling maken om 11.00 en 
om 12.30 houden we de afsluiting. 
 
De kosten voor het weekend op de camping zijn dus 40 euro per equipe, en 
eerder komen en langer blijven is geen probleem, dit is zelf te regelen met de 
camping. 
Eten is niet bij deze prijs inbegrepen en is 12  euro per persoon. 
 
Willen jullie je deelname opgeven voor 25 februari 2019.  
 
Graag opgave of jullie het hele weekend komen, of alleen voor de 
vergadering; 
Graag voor het eten het aantal volwassenen doorgeven en het aantal 
kinderen. 
 
Jullie kunnen de deelname doorsturen of doorbellen naar 
jl.geldman@online.nl,  06-44826882 
 
Ook uw afwezigheid willen we graag weten! 
 
Tot dan,  
namens het bestuur 

Jan Schippers 
Jan Gort 
Ida Geldman 
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