CCC

COMMISSIE REIZEN

REISSPECIAL 2019

Beste leden van de CCC.
Hier is dan de nieuwe reisspecial voor het jaar 2019. We mogen alweer terugzien op geslaagde reizen en kampen van dit jaar. Veel dank is daarbij
verschuldigd aan de coördinatoren die dit allemaal hebben mogelijk gemaakt.
Zonder coördinatoren is het niet mogelijk om reizen en kampen te
organiseren. Daarom, beste leden, denk er eens over na of je ook niet een
reis wilt organiseren of een kamp wilt runnen.
Informatie hierover is te verkrijgen bij de secretaris van de Commissie Reizen:
Annie Eppinga,
Burgwal 40,
3931 HM Woudenberg,
annievankeulen@hotmail.com.
Dat alle reizen en kampen niet altijd helemaal glad verlopen is afgelopen jaar
wel weer gebleken. Diverse vakantiegangers moesten om verschillende
redenen voortijdig afhaken. We zijn dankbaar dat onze Heere en God, op Wie
wij ons vertrouwen stellen, ons verder heeft willen bewaren.
In dit vertrouwen zijn er voor komend jaar weer diverse reizen en kampen in
de aanbieding.
In deze special vindt u daar alle informatie over.
Tijdens ons kamp in september te Sevenum zal de presentatie hiervan plaats
vinden.
Na oriëntatie in deze reisspecial en de presentatie kunt u zich aanmelden via
het bekende aanmeldformulier bij de secretaris van de Cie. Reizen.
Omdat de coördinatoren nog veel voorbereidingen moeten treffen om een
kamp of reis zo goed mogelijk te laten verlopen is het zaak dat u zich snel
opgeeft voor een kamp of reis, zodat de coördinatoren met het juiste aantal
meereizende deelnemers rekening kunnen houden.
Bent u niet in de gelegenheid om ons kamp in Sevenum te bezoeken en de
presentatie niet mee kunt maken, wat ik niet hoop natuurlijk, dan is een
aanmeldformulier bij deze reisspecial ingesloten.
Ik hoop natuurlijk dat ik u mag ontmoeten op het najaarskamp te Sevenum. U
kunt zich hiervoor nog steeds aanmelden.
Met een hartelijke groet,
Martin Konijn (voorz. Cie. Reizen)

BINNENLAND VAST FIETSKAMP DIFFELEN - HARDENBERG
1.

Coördinatoren: Wim en Tiny Cazemier.
Siep en Dolly de Vries.

2.

Reisdoel: Vecht en Reestdal (Diffelen).

3.

Soort reis: Fietskamp.

4.

Aantal campings: 1; Familiepark De Vechtvallei te Diffelen.

5.

Duur: 17 dagen.

6.

Begin kamp:12 juni 2019.
Einde kamp: 29 juni 2019.

7.

Geschatte afstand: n.v.t.

8.

Korte toelichting: De camping ligt in het vechtdal in Diffelen.
Het is een prachtige omgeving. Een mooi gebied om te
fietsen, verder zijn er mogelijkheden voor uitstapjes b.v.
naar Duitsland.

9.

Aantal equipes: minimaal 10 maximaal 15.

10.

Aanmelden bij:
Annie Eppinga (Secr. Comm. Reizen).
Burgwal 40
3931 HW Woudenberg.
Tel.033 2862402
Email: annievankeulen@hotmail.com

NB.

De eerste termijn (ad € 50.00) dient eerst betaald te worden nadat
bericht van plaatsing voor de reis/kamp is ontvangen.

BINNENLAND VAST KAMP IN GAASTERLAND
1. Coördinatoren: Hans en Adrie van der Giessen,
Leen en Ans Hage.
2. Reisdoel: Oudemirdum Gaasterland Friesland.
3. Soort kamp: Vast Kamp.
4. Aantal campings: 1
5. Reisduur: 21 dagen.
6. Begin van het kamp: zaterdag 15 juni 2019
Einde van het kamp: zaterdag 6 juli 2019
7. Geschatte afstand: n.v.t.
8. Toelichting: Waarvoor is dit kamp? Voor als je wat ouder, minder snel
maar wel enthousiast bent.
Het is een kleine camping met zeer goede voorzieningen en in een
prachtig natuurgebied.
9. Aantal equipes: +/- 13 stuks.
10. Aanmelden bij:
Annie Eppinga (Secr. Comm. Reizen).
Burgwal 40
3931 HW Woudenberg.
Tel.033 2862402
Email: annievankeulen@hotmail.com
.NB.

De eerste termijn (ad € 50,00) dient binnen 5 dagen betaald te worden
nadat plaatsing voor het kamp is ontvangen.

BUITENLANDREIS LUXEMBURG
1.

Coördinatoren: Stieny en Wichert Drost
Joke en Henk van den Hoorn

2.

Reisdoel: Camping Val d' Or in Luxemburg

3.

Soort reis: Natuur- en cultuurreis, ontspanning, maar
bovenal gezelligheid.

4.

Aantal campings: 1

5.

Reisduur:19 dagen

6.

Begin van de reis: D.V. dinsdag 11 juni 2019
Einde van de reis: Zaterdag 29 juni 2019

7.

Geschatte afstand: 750 km v.v. vanaf Utrecht

9.

Korte toelichting reis: Wij verblijven op de gezellige en goed
onderhouden camping Val d' Or.
(jarenlang geadverteerd in de Wegwijzer).
Door de camping stroomt het rustig kabbelende riviertje de Clerve. We
staan bij elkaar op mooie grasveldjes en hebben een eigen
ontmoetingstent tot onze beschikking. We hopen de stad Luxemburg,
Vianden, en andere steden en musea te bezoeken, we gaan varen in
Insenborn, en nog meer gezellige dingen doen.

10.

Aantal equipes: minimaal 7, maximaal 20 (incl. de coördinatoren)

11.

Aanmelden bij:
Annie Eppinga [Secr, Comm. Reizen]
Burgwal 40
3931 HM Woudenberg
Tel, 033-2862402
Email: annievankeulen@hotmail.com

NB.

De eerste termijn [ad € 50.00] dient eerst betaald te worden nadat
bericht van plaatsing voor de reis is ontvangen.

BUITENLANDREIS MAIN – DONAU
1.

Coördinatoren: Mien en Bertus Bossenbroek.
Annie en Herman Eppinga.

2.

Reisdoel: Fietsen langs de Main en de Donau.

3.

Aantal campings: 1 a/d Main en 2 a/d Donau, 3 onderweg.

4.

Soort reis: Fietsen, natuur-en cultuur, ontspanning, maar vooral
gezelligheid.

5.

Reisduur: 24 dagen.

6.

Begin van de reis: D.V. dinsdag 11 juni 2019.
Einde van de reis: donderdag 4 juli 2019.

7.
8.

Geschatte afstand: 2400 km v.v. vanaf Utrecht.
.
(Korte toelichting reis: We verblijven enkele dagen aan de Main, waar
we gaan fietsen, event. Würzburg kunnen bezoeken. Na enkele
dagen rijden we door naar Feldkirchen aan de Donau. We gaan
fietsen langs de prachtige rivier; Passau bezoeken. Daarna gaan we
door naar Tulln, niet ver van Wenen. Hier hebben we mooie excursies
gepland, o.a. een boottocht over het mooiste gedeelte van de Donau,
bustocht naar Wenen (nederlandse gids), fietstocht met gids, enz.

9.

Aantal equipes: minimaal 12, maximaal 18 (incl. de coördinatoren)

10.

Aanmelden bij:
Annie Eppinga ( secr. Comm. Reizen )
Burgwal 40
3931 HM Woudenberg, tel. 033-2862402
Email: annievankeulen@hotmail.com.

NB.

De eerste termijn (ad € 50,00) dient eerst betaald te worden, nadat
bericht van plaatsing voor de reis/kamp is ontvangen.

BUITENLANDREIS SLOVENIË – BOSNIË – HERZEGOVINA - KROATIË


Coördinator (en): Willie en Gijs Jansen en
Janny en Leen Wigmans



Reisdoel land: Rondreis Slovenië-Bosnië-Herzegovina-Kroatië



Soort reis : natuur- en cultuurreis



Aantal te bezoeken campings: 12



Reisduur : 33 dagen
Begin van de reis : 3 juni 2019, Triefenstein
Einde van de reis : 4 juli 2019, Eberbach



Geschatte afstand vanaf Utrecht: 3.800 km.



Korte toelichting: Rondreis naar Zagreb, Sarajevo, Mostar, Stobrec,
Dobriach en München en meerdere dagen langs de kust.



Aantal equipes: minimaal 10 en maximaal 20



Aanmelden bij: Annie Eppinga (secretaris commissie reizen)
Adres: Burgwal 40
postcode: 3931 HM Woudenberg
Tel.033 2862402
Email: annievankeulen@hotmail.com

NB.

De eerste termijn (ad € 50,00) dient eerst betaald te worden nadat
bericht van plaatsing voor de reis is ontvangen.

BUITENLANDREIS ZWITSERLAND
1. Coördinatoren: Ineke en Martin Konijn
Tineke en Sjoerd Paulus
2. Reisdoel: Geneve, Zwitserland (Berner-Oberland).
3. Aantal campings: 8 campings.
4. Soort reis: Fietsen, natuur- en cultuur, bergen met trein of cabinelift.
5. Reisduur: 27 dagen.
6. Aanvang van de reis: dinsdag 1 juni 2019.
Einde van de reis:
donderdag 27 juni 2019.
7. Geschatte afstand: 2200 km vanaf Utrecht v.v.
8. Korte toelichting reis: We reizen via België, Frankrijk, langs het meer
van Geneve naar het Berner Oberland. Daar willen we een aantal
trips maken naar bv. Jungfraujoch, Schilthorn en nog een boottocht.
Bij Interlaken is het goed mogelijk een fietsroute te doen.
Via Frankrijk en Duitsland gaan we weer op huis aan.
9. Aantal equipes: minimaal 12, maximaal 20 (incl. de coördinatoren)

10. Aanmelden bij:
Annie Eppinga ( secr. Comm. Reizen )
Burgwal 40
3931 HM Woudenberg, tel. 033-2862402
Email: annievankeulen@hotmail.com.
N.B.

De eerste termijn (ad € 50,00) dient eerst betaald te worden, nadat
bericht van plaatsing voor de reis/kamp is ontvangen

