
Het clubweekend van de Vrienden van de Estafette zal dit jaar plaatsvinden op 17,18 en 19 september in Zevenhuizen (Gr). Wij 

zullen dit weekend vertoeven op camping ‘Aan de Bosrand’. De camping ligt op een steenworp afstand van het drie-

provinciënpunt in een bosrijke omgeving. Tevens is er op de camping een zwemmeertje, waar u bij goed weer heerlijk kunt 

zwemmen, vissen of kanoën. Wij kijken er naar uit om iedereen te verwelkomen en hopen dan ook op veel inschrijvingen!  

 

Programma 

Vrijdag 17 september:   Aankomst in de loop van de dag 

       18.00 uur: Stamppotbuffet 

     20.00 uur: Algemene ledenvergadering, aansluitend kampvuur 

Zaterdag 18 september:  10.00 uur: Opening weekend, start puzzelrit 

     17.30 uur: Barbecue (Vlees/Vis zelf meebrengen, puzzelrit brengt ons langs de supermarkt)  

     20.00 uur: Loterij, aansluitend kampvuur. 

Zondag 19 september:  9.30 uur: Gezamenlijk ontbijt 

     10.30 uur: Activiteit nabij de camping  

     12.00 uur: Prijsuitreiking puzzelrit en afsluiting weekend  

Inschrijven 

Inschrijven gebeurt door middel van het overschrijven van de deelnemersbijdrage. Het is  mogelijk om tegen betaling de 

vrijdagavond aan te schuiven voor het eten (optioneel). De kosten voor het eten op vrijdag-avond zijn  €10,- p.p. Het bedrag 

voor het eten, mag u dan tegelijk met de deelnemersbijdrage overmaken.  

 

Per bus met 2 personen:   €35,- (optioneel + €20,- eten vrijdagavond) 

Per bus met 1 persoon:   €30,- (optioneel + €10,- eten vrijdagavond) 

Kinderen 12 t/m18 jaar:   €5,- (optioneel + €10, eten vrijdagavond) 

Kinderen 6 t/m 12 jaar:   €5,- (eten gratis) 

  

Voor deelname maakt u het verschuldigde bedrag uiterlijk 1 september 2021 over op bankrekeningnummer:  

NL65 RABO 0316470503 t.n.v. vereniging ‘Vrienden van de Estafette’ o.v.v. Estafetteweekend 2021. 

Let op: zonder betaling géén inschrijving. 

 

Aansluitend kamperen/ Accomodatie 

Mocht u aansluitend aan of voor het clubweekend nog gebruik willen maken van de camping, dan mag u  

hiervoor contact opnemen met Jacob Kramer (campingeigenaar) via het telefoonnummer: 0655254095. 

 

Op de camping is één accomodatie beschikbaar, voor maximaal 2 personen. Deze zal dit weekend vrijgehouden worden voor 

de vereniging. Wil je hier gebruik van maken, neem dan contact op met de organisatie via het telefoonnummer: 0655625482.  

 

Locatie 

Camping ‘Aan de Bosrand’     

Bremerweg 1 

9354VN Zevenhuizen (Groningen)  

 

Hopelijk tot in September!  

Peter en Cynthia  

 


