Betreft
Ref. /datum

Wandelingen door de Alblasserwaard
#1608U Overnachtingen in Alblasserwaard

17-02-2016 / 28-05-2016

Het is de bedoeling dat u deze wandeling in meerdere dagen loopt. Dus niet alleen
kilometers vreten, maar ook het landschap, flora en fauna beleven.
Wij hopen in de toekomst deze wandeling te complementeren, door een wandeling
langs de Lekdijk en de Tiendweg ten zuiden van de Lekdijk. Dit deel zal een meer
historisch karakter dragen.
U kunt de film en de wandelkaart downloaden. Op de wandelkaart staan nummers.
Als u een nummer (aan de openbare weg) opgeeft (telefonisch), wordt u daar
opgehaald en de volgende dag daar naar toe gebracht.
Wij adviseren u voor de wandeling contact op te nemen met een van onderstaande
adressen voor overnachting/bed en breakfast. U dient af te spreken:
- Wilt u starten vanaf het overnachtingsadres. Dan staat uw vervoermiddel
veiliger geparkeerd, dan in Alblasserdam op de parkeerplaats en u sjouwt niet
de hele dag met uw zware bepakking.
- U moet afspreken wat berekend gaat worden voor het halen en brengen elke
dag en of u elke dag op dit adres wilt overnachten, dit is waarschijnlijk wel het
goedkoopst.
- Wilt of kunt u daar ook eten, of wilt u daar geen gebruik van maken.
- Wat kost de overnachting.
- We zijn benieuwd hoe het u bevalt. Geef uw ervaringen op aan Leen den Ouden
(ouden.l@chello.nl)
De overnachting adressen zijn:
Deelname NAW
Mail/telefoon
Ja
Anneke Verheij annekeverheij@planet.nl
Lekdijk 99
0184-609912

Ja

Ja

Ja

2967 GE
Langerak
Farm Nescio –
campingerf
Elzenweg 19
2971 LA
Bleskensgraaf
R. de Haan
Molenakker 8
2959 AS
Streefkerk
C Baan

www.elcksynsin.com
bergac@farmnescio.nl
06-21568636

Bijzonderheden
Aantal personen: 4
Alleen bij hele
wandeling
Is vakantie huisje
Eerste camper plaatsen
op het erf
Bij hele wandeling

rob@blacklabel.nl
06-10925075

Aantal personen: ?
1 dag tot hele
wandeling

baanch@hetnet.nl

Aantal personen: 4

?

Ja

Ja

Ja

Brandwijksedijk 0184-641216
48
2974 LD
06-30298152
Brandwijk
M. Wulffele
marianne.wulffele@gmail.com

1 dag tot hele
wandeling
NIET OP ZONDAG

Gelkenes 49

0184-600519

Ook bij hele wandeling
?

2964 AD Groot
Ammers
K. IJzerman

06-13521150

A18

0184-641509/06-48476042

2975 BA
Ottoland
A.Grooteman
Boezem 2

www.defreewheeler.nl

2559 AE
Streefkerk
A.Blokland
Noordzijde 180
4225 PM
Noordeloos

06-55370286

karintroch@hotmail.com

ritagrooteman@planet.nl
0184-682958

arrieblokland@live.nl
0183-582781

Aantal personen: ?

Aantal personen: 2
(www.defreewheeler.nl)
1 dag tot hele
wandeling
NIET ROKEN IN
HUIS EN TUIN
Aantal personen: 4
1 dag tot hele
wandeling

Aantal personen: 2
Hele wandeling

