Route:

“Snert weekend”
in
Venhorst

(HMP = Hectometerpaal camping staat aangegeven op N277)

Beste Eriba-leden.

De kosten:

Zoals u hebt kunnen lezen op de activiteitenkalender, gaan we
ook dit jaar weer naar Venhorst.

Inschrijfgeld voor 2 personen incl. stroom € 67.00

Een bekende uitspraak binnen de club is dan ook “Venhorst
moet je meegemaakt hebben ”.
De club is hier alle vele malen te gast geweest op camping de
Hoenderhof waarbij we altijd warm verwelkomd worden door
Willemien en Mari van Lieshout.
De camping is van alle gemakken voorzien zoals een
gezellige “huiskamer” met hout gestookte kachel en een
mooie recreatieruimte met alles erop en eraan.
Omdat de excursie op vrijdag 10
november is, begint het weekend voor
ons op de donderdag 9 november.
Dus 3 nachten i.p.v. van de
gebruikelijke 2 nachten.
Met de excursie gaan we deze keer naar
de grootste wasserij van Europa in
Helmond, waar we worden verwelkomd
met koffie en gebak.
De groep mag helaas niet groter zijn dan
30 personen en betekend dat uw deelname wordt bepaald aan
de hand van uw inschrijving, totdat we aan de 30 personen
zijn.
Met meer deelnemers
kamperen kan natuurlijk
wel, al was het alleen al
voor de vers gemaakte
erwtensoep die we
gezamenlijk gaan eten.
Ook eerder komen en of later
vertrekken is geen probleem.

Inschrijfgeld voor 1 persoon incl. stroom € 56.00
Huisdier per nacht € 1.00
Wi-Fi per nacht € 1.00

Inzenden of mailen voor 15 oktober 2017 aan:
C.M. Assmann-Punt
Koperslagerij 17
4762 AR Zevenbergen
tel. 0168-324506
Email: corrie@verspaningstechniek.nl
Kosten overmaken voor 15 oktober naar:
IBAN-nummer; NL51 ABNA 0485 1002 31
t.n.v. C.M. Assmann o.v.v. Snerttreffen
Namens Wim en Esther van Dijk en Peet en Corrie Assmann
nodigen wij u graag uit om naar Venhorst te komen.

Adres:
Camping “D’n Hoenderhof”
Milseweg 5, 5428 NN Venhorst
Telefoon: 0492 351 661
www.hoenderhof.nl

