
 
 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVR camping aan de bosrand 

• Bremerweg 1, 9354 VN Zevenhuizen 

• +31 655254095 

• campingaandebosrand@gmail.com 

• Centraal gelegen in het Zuidelijk 

Westerkwartier van de plaatsen Groningen, Assen en Drachten 

• In Zevenhuizen is een supermarkt aanwezig op ca. 3 km 

 

Kosten per extra overnachting: 

2 personen =  € 19,- 

1 persoon = € 17,50 

Niet opgenomen in weekend: 

Hond  = € 1,- per nacht 

Douchen = € 0,50 

Afwassen = € 0,10 
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EHCN weekend  

Zevenhuizen/Groningen 

 van 

13 t/m 15 mei 2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Beste Eribanen, 

 

Er gaat niet boven Groningen is de slogan en daarom willen we 

jullie graag uitnodigen voor een weekendje Groningen.  

 

Op zaterdag is er gelegenheid om kennis te maken de stad 

Groningen via een wandeling langs de hofjes. We reizen via P&R 

Hoogkerk, op ca. 25 minuten en 23 km met de auto.  

Het P+R retourticket kost € 6,- incl. parkeren en is tevens het 

vervoersbewijs voor de bus met maximaal 5 personen.   

 

In de stad hebben we de mogelijkheid om met de voormalige 

bomenspecialist en afdelingshoofd Groen van de stad Groningen 

een wandeling te maken langs de hofjes. Een echte aanrader om 

Groningen eens anders te zien. 

Maar natuurlijk biedt Groningen 

buiten gezellige terrassen en 

eetgelegenheden nog meer:  

de Martinitoren, het Forum, de 

Vismarkt, de Prinsentuin en de 

oude pakhuizen langs het Diep.  

 

Voor de museum bezoekers 

onder ons: natuurlijk het 

Groninger museum, GRID 

grafisch museum, Noordelijk 

Scheepvaartmuseum, 

Universiteitsmuseum en 

Storyworld (strips, animaties en 

games). 

Te veel om op te noemen, maar zeker genoeg om een dag vol te 

maken. En wie geen zin heeft, ook prima. Relaxen op of rondom 

de camping is zeker geen straf.  

 

Er is een veld voor ons gereserveerd. Echter het is nog onduidelijk 

of het gras hoog genoeg staat om in gebruik te nemen nadat er  

 

 

 

afgelopen najaar drainage tegen wateroverlast is aangebracht. 

Dan zullen we verspreidt over de camping staan. Maar ’s avonds 

in de recreatieruimte of overdag op een van de andere velden is er 

ruimte genoeg om elkaar te treffen. We kunnen tot 25 plaatsen, 

mits doorlussen vanaf 18 aanmeldingen voor jullie acceptabel is 

op het grote veld. 

De kosten voor het weekend bedragen € 52,00 voor 2 

personen en € 42,00 voor 1 persoon. Dit is excl. P&R naar 

Groningen. Wel graag aangeven op het inschrijfformulier of je 

meegaat. 

 

Programma: 

 

Vrijdag 13 mei:  om 20.00 uur in de recreatieruimte 

Zelf voor drinken zorgen, de organisatie zorgt voor iets lekkers bij 

de koffie/thee en knabbels voor later op de avond 

 

Zaterdag 14 mei: 

09:15 – 09:45 uur  Met eigen auto naar P&R Hoogkerk 

10:05 – 10:20 uur  Bus naar centraal station Groningen 

10:30 – 12:00 uur Hofjeswandeling 

12:00 uur  vrij te besteden 

 

20:00 uur   recreatieruimte 

Zelf voor drinken zorgen, de organisatie zorgt voor iets lekkers bij 

de koffie/thee en knabbels voor later op de avond 

 

Zondag 15 mei: om 9:30 uur afsluiting weekend  

 

 
Angela de Vries  

René Boekel 

 

           

  

Eriba Hymer Club Nederland en/of haar vertegenwoordigers zijn  
    niet aansprakelijk te stellen voor schade, van welke aard dan ook, 

ontstaan tijdens het treffen of  bij het aan- of afrijden daarvan.  


