Weekend informatie:
Wij nodigen jullie hierbij uit voor het Snack Weekend op minicamping Nieuw Beekdal. Op de
camping hebben we 15 plaatsen voor jullie gereserveerd, indien er meer aanvragen binnenkomen
worden extra plaatsen i.o.m. de camping gereserveerd.
Extra dagen buiten het weekend om moet je zelf met de camping regelen en de organisatie in
kennis stellen.
Wees er snel bij want VOL is VOL.
Programma:
Vrijdag 8 oktober:
- Opening Rally om 19:00 uur, aansluitend
presentatie van de 123 producten door Cees
Bolten.
Gezellig samenzijn met een hapje en een
drankje (drankje zelf meenemen).
Zaterdag 9 oktober:
- 15:00u Happy Hour
- 18:00u Snack avond met aansluitend een
gezellig samenzijn met koffie/thee en een
hapje / drankje (drankje zelf meenemen).
Zondag 10 oktober:
- 10:00u afsluiting van het weekend onder
genot van een bak koffie/thee.
LET OP: De recreatie zaal "onder de linden"
is van vrijdag 8 oktober t/m zondag 10
oktober volledig afgehuurd incl. inventaris. Bij
uitzondering zullen we dit weekend koffie/
thee zetten.
Dus bij slecht weer kun je overdag ook
gebruik maken van de recreatie zaal.

Wat te doen in de omgeving:

- Nationaal park de Hoge Veluwe, Otterlo 1 km
- Kroller-Muller Museum, Otterlo 1 km
- Oude ambachten/speelgoed museum, Terschuur 27 km
- Tegelmuseum, Otterlo 2 km
- Nederlandse Pluimveemuseum, Barneveld 12 km
- Airborne museum, Oosterbeek 19 km
- Kijk en luistermuseum, Bennekom 14 km
- Zandsculpturen (thema 75 jaar bevrijding), Garderen 18 km
- Natuurcentrum Veluwe, Ede 6 km

LET OP: Als je een van bovenstaande musea wilt bezoeken check de website van het museum
of je moet reserveren i.v.m. corona.

Fietsen / Wandelen in de omgeving:

- De Valouwe
- Wekeromse Zand
- Roekel
- Edese bos
- Zuid Ginkel
- Ginkelse hei
- Otterlose buurtbos Noord
- Mosselsche veld
- Ede driesprong

Kosten:
Equipe 2 personen € 77,00 p/n
Equipe 1 persoon € 46,00 p/n
Honden zijn toegestaan, mits
aangelijnd en buiten de camping uit
worden gelaten.
€ 01,00 p/n

Organisatie en bereikbaarheid:
Wim en Esther van Dijk 06-5022 4267
wimvandedijk@gmail.com
Ron en Wil Plomp 06-2374 7610

Camping informatie:
Minicamping Nieuw Beekdal
Fam. van den Brandhof
Apeldoornseweg 182
6731 SC OTTERLO
info@nieuwbeekdal.nl
(06) 235 845 72
0318 – 591 597

