Toegangswegen
1. Vanuit Amsterdam de A1 richting Lelystad volgen. Daarna afslag
Zeewolde aanhouden. Deze blijven volgen tot afslag Nijkerk; hier
rechtsaf. Doorrijden tot afslag Zeewolde, op de rotonde linksaf. U
bevindt zich nu op de Spiekweg (*). Bij afslag Nuldermauw rechtsaf,
dit is de Dasselaarweg. (*1) In de bocht rechtsaf, daarna tweede
afslag linksaf. Deze geeft toegang tot het terrein.

2. Vanuit het oosten van het land de A28 volgen tot de afslag Nijkerk.
Neem hier richting Zuidelijk Flevoland. Over de Nijkerkerbrug
eerstvolgende rotonde rechtsaf. U bevindt zich dan op de Spiekweg.
Deze blijven volgen circa 6 km tot afslag Nuldermauw. Zie verder
onder 1 (*).

3. Vanuit het zuiden via de A27 Utrecht-Hilversum-Huizen over de
Stichtse brug rijden. Afslag Zeewolde volgen. Zie verder onder 1.

4. Vanuit het noorden via A28 Zwolle-Harderwijk. Tot afslag Lelystad
(N302) aan het einde linksaf richting Almere (N305). Daarna linksaf
richting Zeewolde, dit is de Spiekweg. Deze volgen tot afslag
Nuldernauw, hier linksaf. Zie verder onder 1 (*1) Volg NCC borden.

Programma
Het Treffen in Zeewolde vindt plaats op het NCC-clubterrein De
Distel, Dasselaarweg 53, 3896LT Zeewolde.

Vrijdag 15 september

De kosten voor deze drie dagen (twee nachten) zijn

Zaterdag 16 september

Per equipe van 2 personen € 55,00 inclusief stroom, douches en
toeristenbelasting
Singles
€ 44,00

Suggesties:

Eerder komen of langer blijven
€ 13,50 per caravan
€ 1,02 toeristenbelasting p/p
€ 3,00 stroom
betalen uitsluitend met pin

Aankomst en opstellen
20.00 uur opening en bijpraten met koffie
De gehele dag ter vrije besteding

Museumbezoek
•
•
•

Huisdieren zijn toegestaan

Het Veluws Museum, Donkerstraat 4, Harderwijk over de
geschiedenis van Harderwijk en de N Veluwe
Het Nieuwland Poldermuseum, Oostvaardersdijk 0113,
Lelystad, Geschiedenis van de V.O.C. over de Nouw van de
Zeven Provinciën.
Spakenburg Museum ’t Vurhus, Oude Schans 47,
Spakenburg, Geschiedenis van Spakenburg Visserij en
Klederdracht

Diverse mogelijkheden tot het maken van een fiets- of wandeltocht.
Uw gastfamilies zijn
Matthé en Sabine Boekel tel. 06-11370440

•

Door het “Horsterwold” (4000 ha) loopt een netwerk van
grotendeels betonnen fietspaden. Uitgebreide mogelijkheid
ook voor een wandeltocht.

Jan en Guus Koster tel. 06-22460162
Camping De Distel tel. 036 5221575

Zeewolderoute (38 km)
Arkenheanroute (30 km)
Harderbosroute (24 km)
18.00 uur gezamenlijk eten (eigen
bestek meenemen)
Zondag 17 september

10.00 uur sluiting. Daarna bestaat er de
mogelijkheid onder leiding van een gids
een wandeling te maken door het
aangrenzende natuurgebied.

