Hemelvaartweekend - Harderwijk
20 – 21 – 22 – 23 – 24 mei 2020
Organisatie: Michel & Nadia Méclot (lidnr 2295)
Rudy & Brigitte Geluykens (lidnr 2294)
GPS: camping Konijnenberg, Korhoenlaan 2,
3847 LN Harderwijk, NL
Max. 25 motorhomes
Woensdag 20 mei 2020
Aankomen kan vanaf 11.00 uur op camping Konijnenberg (€ 27,50/nacht incl.
stroom)
Vrije namiddag, het centrum is op wandel- of fietsafstand
Vanaf 20.00 uur inschrijven ofwel aan de mob van de inrichters ofwel in de
cafetaria/taverne
Donderdag 21 mei 2020
9.30 uur | Vertrek met de fiets naar het Dolfinarium (+/- 3 km) (€ 15,50/pp)
19.30 uur | Receptie aan de MH van de inrichters
Vrijdag 22 mei 2020
10.15 uur | we vertrekken met de fiets naar het centrum.
11.00 uur | We gaan de molen bezoeken. Molen de Hoop is een authentieke
stellingmolen uit 1778 die nog steeds als korenmolen in gebruik is. Een gids is
aanwezig die ons door de molen leidt en aan de hand van modellen, tekeningen
en plaatjes de werking van de molen uitlegt. We kunnen met de gids op
verschillende zolders (verdiepingen) kijken naar de authentieke inrichting van
de molen en als we geluk hebben zijn we getuige van het maalproces op
windkracht. (€ 3,00/pp)
Iedereen is vrij om te lunchen waar hij wil, of terug naar de mob om
eventueel de huisdiertjes uit te laten, of in de stad blijven.
Na de middag
14.30 uur | Start GPS tocht. We spreken af om 14.15 uur aan Veluvia,
Havendijk 1, Harderwijk
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GPS tocht in het historisch centrum van Harderwijk (via Adventure Veluwe)
Ontdek de rijke historie van Harderwijk met behulp van een GPS. Bemachtig
met jullie team de cijfers van de eeuwenoude code, om de schatkist te openen.
Deze schatkist uit 1877 is gevonden op de bodem van de voormalige Zuiderzee.
De cijfers van deze code kunnen jullie vinden door de verschillende checkpoints
te bewandelen met behulp van het GPS. Natuurlijk krijgen jullie een duidelijke
handleiding mee over de werking van het GPS. Bij de checkpoints kunnen jullie
de antwoorden vinden op de vragen. Deze antwoorden zijn noodzakelijk om de
code te achterhalen en de schatkist te openen. Tot welke ontdekking komen
jullie… GPS staat voor Global Positioning System. De oorsprong hiervan komt uit
het Amerikaanse leger. Met het GPS kan je bepalen welke richting je op moet
om een bepaald checkpoint te vinden. Het GPS verzamelt informatie vanaf
verschillende satellieten. Hiermee kan worden bepaald welke richting je op
moet om een vooraf in geprogrammeerde route te volgen.
Duur 1,5 uur - € 21,25/pp
Terugkomst bij Veluvia voor een borrel.
Zeemansontvangst
Jullie worden ontvangen met een Zeemansbitter en verse oester. De
Zeemansbitter is een frisdrank met extra pit, op basis van een unieke mix van
gember, tonic en chilipeper, waar ook natuurlijke aroma’s van bitter
sinaasappel, limoen, gentiaan en oregano aan toegevoegd zijn. We serveren 'm
in een stoer glas met veel ijs en munt en citroen. Als alternatief voor de oester
kan er ook een loopplankje worden geserveerd. Dit is een houten plank met een
Harderwieker worst die zelf gesneden dient te worden. (€ 7,50/pp)
Vrije avond : het is KOOPavond dus de winkeltjes zijn langer open!
Zaterdag 23 mei 2020
Vandaag is het markt in het centrum van 8.30 tot 13.00 uur
16.00 uur | Verzamelen we bij de campers en we doen een gezamenlijke
activiteit. Het thema dit jaar is ‘Prettig gestoord’
We lichten al een tipje van de sluier: ‘Wie oude handtassen heeft mag die
alvast meebrengen.’
19.00 uur | we steken een aantal BBQ’s aan en schuiven de tafels bij elkaar.
Iedereen zorgt voor zijn eigen vlees.
We maken een buffet met groenten/pasta/aardappelen iedereen brengt iets
mee, zo leren we ook andere dingen kennen!
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Zondag 24 mei 2020
Ontbijt in de cafetaria/taverne. € 10,00/pp – diverse broodsoorten met
vleeswaren en zoet beleg, koffie, thee, melk en jus.
11.00 uur afsluiten van het weekend
 Op de camping is een restaurant, winkeltje en zwembad
 Douches werken met € 1,00 stukken
 In het centrum zijn er voldoende restaurantjes en je kan er
shoppen naar hartenlust.










camping | € 27,50/per nacht (incl. 2 personen en stroom)
ontbijt | € 10,00/pp
dolfinarium | € 15,50/pp
bezoek molen | € 3,00/pp
GPS-tocht | € 21,25/pp
Zeemansontvangst (borrel) | € 7,50/pp
aperitief | € 3,00/pp
Organisatiekost | € 2,00

Uiterste inschrijvingsdatum: 20 maart 2020

35

