Aanrijden naar de camping is een puntje van oplettendheid.
Vanuit Tilburg (vanaf N65) Het eerstvolgende verkeerslicht
voorbij. Afslag Biezenmortel linksaf.
Vanuit Den Bosch (vanaf N65) Het eerstvolgende verkeerslicht
voorbij afslag Helvoirt rechtsaf.
Daarna in beide gevallen gelijk rechts, daarna einde weg links en
einde weg rechts. Na 200 meter ziet u de camping aan de
linkerzijde.

Adres camping:
De gijzel 42, 5268 CN Helvoirt.
Tel. 06-55973282.
www.gijzel.nl

Informatie over het Den Bosch-treffen
Van 21 t/m 23 oktober vind ons Den Bosch treffen plaats. We
kamperen op camping “de Gijzel” in Helvoirt en is niet al te ver
vanaf Den Bosch en makkelijk aan te rijden. Een gezellige
camping en van alle gemakken voorzien, zoals water aan en
afvoer op alle plaatsen, tv-aansluiting en wifi en een voortapijt
voor de caravan. Een eigen schotel meenemen is dus niet
nodig. De camping heeft een gezellig dagverblijf om bij elkaar te
komen voor een praatje en een spelletje. De overnachtingsprijs is
voor onze groep met korting en geld zowel voor de 2 clubdagen
alsmede de dagen voor en of na ons weekend.
Om het voortapijt niet teveel te beschadigen, is gevraagd om
uitsluitend spijkerharingen te gebruiken wanneer er in dit
voortapijt haringen moeten worden geslagen. De omgeving leent
zich ook bijzonder om te fietsen en te wandelen. De Drunense
duinen bv. liggen op fietsafstand.
Op de vrijdagavond heeft men de mogelijkheid op de camping,
om voor € 6.00 frites en snacks te eten zoveel als men wil,
waarbij men zelf alleen zijn drankje mee moet nemen.

De kosten:
Kamperen voor twee personen voor twee nachten : € 45.20
Kamperen voor een persoon voor twee nachten:

€ 37.40

Kosten rondvaart per persoon:

€ 14.60

Graag tot ziens in Helvoirt namens Corrie, Peet, Elly en Ton.

Dan de excursie.
Deze is ditmaal toch best wel bijzonder. We gaan nl. een
rondvaart maken in het centrum van Den Bosch in de
Binnendieze. We varen met boten die voorzien zijn van een
elektromotor en per boot gaan er 16 personen in. De schipper zal
uitleg geven over alle wetenswaardigheden die we passeren. Dit
passeren zal ook onder straten, huizen en een kerk zijn! Een
klacht van de pastoor is dan ook dat er meer mensen onder de
kerk komen als erin. Een unieke ervaring die u zeker niet mag
missen. Afgelopen seizoen zijn er meer dan 11.000 mensen
geweest die deze rondvaart hebben gemaakt en zegt wel iets
over de populariteit ervan. Omdat we in het oude historische
centrum van deze stad zijn is het verder goed toeven in deze
stad met zijn vele terrasjes, winkeltjes en historische gebouwen.
Er heerst dan ook een gezellige en gemoedelijke sfeer.
Het centrum is zo goed als autovrij, maar in de onmiddellijke
nabijheid bevinden zich parkeergarages en transferiums. Bij de
opening zal uitleg worden gegeven hoe we dit als groep het
beste kunnen gaan doen.
Omdat er vooraf is betaald voor de rondvaart, is het maximum
aantal deelnemers 40 personen. Wil je dus deze rondvaart
maken, is het zaak om beslist niet te lang te wachten met de
inschrijving ervoor. Kamperen kan natuurlijk altijd ongeacht het
aantal.
Tel. Ton:
Tel. Peet:

0622693714
0653763196

