Adres van de camping:

fam. Grimme
Groningerstraat 135
9493 PA De Punt
tel. 050-4061893
mob. 0622450096
E-mail: svr@campinggrimme.nl
www.delindehoeve.com

Hoe kom ik hier:
Volg de A28 neem de afslag 37 (Eelde vliegveld) hierna de borden
De Lindehoeve volgen.

L

angs deze weg nodigen de organisatoren;
Frank en Suze Schaafsma en Jan en Ypie Nieuwland,
jullie uit om met ons, de kop van Drenthe te komen
verkennen, dit kan met de fiets, met de auto of wandelend.
Een paar tips:
* Vissen op loop afstand voor de boerderij.
* Fietsen en wandelen door de prachtige bossen en natuurgebieden.
* Muziek museum
* Klompen museum
* De Buitenplaats
Let op de museums in Eelde kunnen op de corso dagen gesloten zijn.

Het programma.
Vrijdag 1 september
Aanrijden, inrichten en gelegenheid om boodschappen te doen.

De museums in;
Assen,
het Drents museum
Groningen, het Groninger museum
Veenhuizen, Gevangenis museum

20.00 uur. Opening van het weekend in de kantine is,
daarna bij praten onder het genot van een
kop koffie en een zelf mee gebracht drankje.
.

De totale kosten voor dit weekend bedragen:
Per equipe van 2 personen
€ 42,00
Solisten
€ 28,00
Dit is inclusief stroom en internet
Honden toegestaan mits aangelijnd.
Eerder komen en/of langer blijven mag.
Dit zelf af rekenen met de beheerder

Aanmelden voor 5 augustus 2017
Het geld dient te worden overgemaakt vóór 5 augustus 2017
Op IBAN; NL30 INGB 0005 8486 77 t.n.v. J. Nieuwland Donderen
mob. Jan
0653738360
mob. Frank 0615650376

Eriba Club Nederland en of haar vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk te stellen
voor schade, van welke aard dan ook, tijdens het weekend of bij het aan - of afrijden

Zaterdag 2 september
Deze dag is vrij te besteden, s’ middags is er
Bloemencorso, het begint om 14.30 uur de
toegang kost € 3,50 voor de zaterdag

Zondag 3 september
09.30 uur. Gezamenlijk-ontbijt en afsluiting van het weekend.

