Route van af de A7 naar Kwadijk
De afrit (6) Purmerend naar de N244
volg aanwijzingen Purmerend Noord – Edam –
Volendam.
Op de N244 linksaf de Nieuwe Gouw op
richting Kwadijk – Middelie (let op smalle wegen!)
Op de Nieuwe Gouw na 444 m linksaf naar de Kwadijk.
Op de Kwadijk na 481 m rechtsaf naar de Durkweg.
Op de Durkweg na 845 m rechtsaf de Kleenweg op.
Aan de linkerzijde de Camping Weidevogelzicht,
Kleenweg 1, 1471 ED Kwadijk

Telefoon Camping: 0299-621973

De kosten van dit Treffen.

Het Programma

Voor een duo € 53,00 .
Voor solo € 41,00
Dit is inclusief stroom <6 amp> toeristenb/wifi
Honden toegestaan mits aangelijnd € 1,00
Douche € 0,50
(Eerder komen en/of langer blijven kan,
voor de caravan betaald u € 14,50 p/n
toeristenbelasting € 1,50 p/p
Dit rekent u zelf af met Karin van de camping)

Vrijdag 28 april: Aankomst, opstellen en koffie
Om 20:00 u opening verrassingstreffen in de kantine
ook dan is er koffie en uitleg over het vraagteken.
Zaterdag 29 april: `s Morgens lekker uitslapen.
`s Middags 13:00 u vertrek naar het vraagteken
Om 20:00 u napraten in de kantine met koffie
U mag zelf consumpties meenemen.

Inzenden voor 1 april 2017 naar:
Kees en Tineke Smits, C.v.Pallandtlaan 11, 2104 SN
Heemstede
e-mail: kjsmits@live.nl

Zondag 30 april: om 11:00 u sluiting Treffen

Betalen voor 1 april 2017 naar:
Rekeningnummer: NL25 INGB 0004 3953 19
Ten name van: K.J. Smits en/of M.W.M. Smits-Visser
Onder vermelding van: Verrassings-Treffen Kwadijk

PS: Vergeet de verrekijker en de hengel niet !!!!!

Eriba Hymer Club Nederland en/of haar vertegenwoordigers zijn niet
aansprakelijk te stellen voor schade, van welke aard dan ook tijdens
dit weekend of bij het aan en af rijden.

Goede reis en wel thuis.

Kees en Tineke Smits

Jan en Guus Koster

0633323208/0620126371

0622460162

Wij wensen jullie een fijn en mooi treffen.

