
 

 

 

 

Op slechts 2,5 km vanaf de camping bevindt zich het stadscentrum van Enkhuizen. 

Wandelen in dit monumentale VOC stadje, met grachten en vestingwallen uit de 16e eeuw is op zichzelf 

absoluut de moeite waard.  Uit het vele aanbod wat Enkhuizen te bieden heeft hebben wij voor onze 

gezamenlijke activiteit gekozen voor het Zuiderzeemuseum. De parel van Enkhuizen! 

 

Het Zuiderzeemuseum kent een buitenmuseum waarin het leven aan de Zuiderzee in 1910 wordt 

uitgebeeld in meer dan 140 historische huizen, winkels en werkplaatsen. Wandel door het vissersdorp, 

langs de stadsgracht, rond de kerk en dan over de dijk naar de haven. Het thema van 2019: Leven van de 

wind.  Honderd jaar geleden geen gemakkelijke taak! 

Het binnenmuseum is de schatkamer van de Zuiderzee met een schepenhal vol historische schepen en 

o.a. de tentoonstelling ‘Kleren maken de vrouw’. Samen meer dan genoeg voor een dag plezier!  Het 

thema van dit clubweekend ‘Vrijheid-blijheid’ zegt al genoegd: deelname is vrijblijvend! Gaat u liever naar 

Enkhuizen voor de Drommedaris, het Flessenscheepjesmuseum of een rondvaart door de Boerenhoek? 

Prima. De informatie ligt voor u klaar bij de receptie van de camping! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svr camping de Gouwe Stek is gelegen in Bovenkarspel. 

(De Gouw 11, 1611 BS - www.degouwestek.nl ) 

 

De ligging van deze camping is uniek: vlakbij het mooie pittoreske 

havenstadje Enkhuizen en tegenover de camping ligt ‘Het Streekbos’: een 

mooi wandelpark met zwemmeer en klimpark!. De camping heeft zelf 

vele faciliteiten waaronder een heuse Konkelboet. Voor het Eriba 

clubweekend is deze in de avonduren voor ons beschikbaar. 

 

Indien u eerder wilt komen of wilt verlengen is dit mogelijk. 

 

 

Informatie Eriba clubweekend ‘Vrijheid-blijheid’ 

16-17-18 augustus 2019 te Bovenkarspel 

SVR camping ‘de Gouwe Stek’ 
 

Het programma: 

 

Vrijdagavond 16 augustus vanaf 20:00 uur opening van het 

weekend met koffie/thee en koek in de Konkelboet. 

 

Daarna gelegenheid om kennis te maken, bij te praten, 

kaartje te leggen of spelletje te doen. 

 

In de Konkelboet kan het eigen drankje worden genuttigd! 

 

http://www.degouwestek.nl/


Zaterdag 17 augustus 09:45 uur vertrek naar Enkhuizen 

Het buitenmuseum is per auto te bereiken (Sluisweg 1, 1601 MM Enkhuizen). Vervolgens wordt je per 

boot naar het buitenmuseum gebracht. Het buitenmuseum is ook per fiets vanaf de camping te bereiken, 

dan ga je via de stadsingang het museum in. Voor beide opties kan gekozen worden. Het museum wordt 

individueel bezocht, er is geen rondleiding en geen gids, maar wel veel vermaak! 

 

’s Middags is het rond 17:30 uur tijd voor een borreluurtje, waarna er in de Konkelboet een gezamelijke 

heerlijke Chinese buffetmaaltijd kan worden genuttigd. Hiervoor is vooraf opgeven noodzakelijk! 

’s Avonds om 20:00 uur drinken wij koffie/thee met koek in de Konkelboet, waar we met elkaar gezellig 

de avond kunnen doorbrengen. 

 

Zondag 18 augustus wordt het weekend afgesloten met gezamenlijk koffie/thee drinken om 10:30 uur. 

 

De kosten voor dit clubweekend zijn: 

Camping: (te betalen bij aanmelding) 

 2x overnachting op camping  (2 pers) €40,00 

 SVR leden betalen €36,00 

 Korting € 2,00 per nacht bij 1 persoon 

 Hond per dag € 1,50 

 Overige kosten (koffie/thee, konkelboet ed € 6,50 per persoon 

 Deelname buffetmaaltijd € 11.50 per persoon 

 

Zuiderzeemuseum: (te betalen bij ingang van het museum) 

 Toegang volwassene   € 17,00 p.p. 

 Toegang Bankgiro Loterij VIP-Kaart gratis 

 Toegang Museumkaart   gratis 

 Toegang vrienden Zuiderzeemuseum gratis 

 Parkeren    € 5,00 

 

Prijsvoorbeeld 2 personen: 

Deelname clubweekend 2 personen    € 40,00 

Overige kosten 2 personen    € 13,00 

Deelname buffetmaaltijd 2 personen   € 23,00 

Geen hond      € - 

   Totaal te voldoen  € 76,00 

 

Prijsvoorbeeld 1 persoon: 

Deelname clubweekend 1 persoon geen SVR lid € 36,00 

Overige kosten 1 persoon    €   6,50 

Deelname buffetmaaltijd 1 persoon   € 11,50 

Hond 1x      €   3,00 

    Totaal te voldoen  € 57,00 

 

Belangrijke telefoonnummers: 

 

Camping ‘De Gouwe Stek’   0228-51 69 58 

 

Organisatie clubweekend: 

Jeanet en Aad Jonker    06-1892 3043 / 0229-850455 

Matthé en Sabine Boekel   06-1137 0440 / 072-512 5985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


