
WEEKEND-EXCURSIE 2016 NFO 
DE WEERRIBBEN EN DE WIEDEN 3-4-5 juni 2016 

Ook dit jaar gaan we natuurlijk weer met de fotoclub een weekendje weg. Gezellig dat jullie meegaan. 
Hierbij ontvangen jullie nog een aantal praktische zaken, en natuurlijk mooie locaties in de buurt. 
 
Locatie 
Recreatiecentrum de Kluft (www.dekluft.nl) in Ossenzijl 
 
Vrijdag aankomst en eten 
Om een uur of 4 zal ik de sleutel ophalen bij de receptie. Ben je al iets eerder? Wacht dan even op ons in 
het zonnetje, of gebruik je camera er zullen vast leuke bloemetjes zijn om te fotograferen. 
 
Zoals gebruikelijk wordt er op de vrijdag een voedzame maaltijd op tafel gezet onder leiding van kok Olaf. 
Exacte tijd nog niet bekend, maar het zal niet al te laat worden want de avond willen we natuurlijk ook 
nog gebruiken om te fotograferen. 
 
Zaterdag 
Uiteraard is iedereen vrij om te gaan en staan waar hij/ zij wil. Voor de reservering het volgende. 
 
Voor de bootjes 
Deze zijn voor de hele dag gereserveerd, de fluisterboot voor Lidi, Paula, Henk. Ietje en Conny. De 
Canadese kano voor Marit en Mirjam. 
Je kunt de boot tussen 9.00 en 18.00 uur gebruiken. Even melden bij de receptie, deze is tussen 12.30 
en 13.00 uur gesloten. 
 
BBQ 
Iedereen heeft zich opgegeven voor de BBQ, alleen Jeanette is dan waarschijnlijk nog niet op het park. 
We starten om 16:30 uur zodat we de avond bij mooi weer ook nog kunnen gebruiken. 
We hebben voor 2 mensen vis besteld (Ellen en Chris) voor de overige mensen is er vlees.  
Al het vlees, de vis en de salades worden gebracht. Enige wat wij hoeven te doen is het vlees op de BBQ 
garen.  
 
Zondag 
Ook hier is iedereen weer geheel vrij in zijn/ haar doen en laten. We moeten het huisje uiterlijk 17.00 uur 
– netjes opgeruimd - verlaten.  
 
Ontbijt zaterdag en zondag 
Zoals gemeld kopen we centraal spullen in. Dit zal bestaan uit brood, beleg als kaas / vleeswaren. Koffie / 
thee/ melk / karnemelk. Dus de basis spullen. Wil je iets bijzonders? Neem dit dan zelf even mee.  
Ook voor snelle Jelles, sultanas of iets gedurende de dag moet je zelf zorgen. 
 
Zelf meenemen: 
• Neem zelf eenpersoonsbeddengoed (kussensloop, hoeslaken, dekbedovertrek). 
• Handdoek zodat je van een herlijke douche gebruik kunt maken 
• Theedoek, we hebben een afwasmachine maar ja… 
• Wil je bij het eten drank hebben (bier / wijn oid) neem het zelf mee, dit wordt door ons niet ingekocht. 
• Wil je gedurende de dag iets lekkers, snelle Jelles, sultanas of iets, neem het dan mee. 
• Cameraspullen  
 
Fotoavond? 
We hebben de mogelijkheid om gezamenlijk alvast een aantal beelden te kijken die je die dag geschoten 
hebt. Uiteraard doen we dit niet als het te mooi weer is om weer foto’s te maken. Maar voor de zekerheid, 
hou hier rekening mee, neem je draadje / kaartlezer / tablet/ computer mee om een aantal beelden uit te 
kunnen zoeken om te laten zien. Wij zorgen voor een computer en een beamer. 
 
  



Routebeschrijving 
Waarschijnlijk wordt de straatnaam niet herkend door de navigatie. 
 
Het adres is: 
Hoogeweg 26 
8376 EM Ossenzijl 
(0561) 47 73 70 
info@dekluft.nl GPS: N 52.80785 E 5.93188 
 
Als de plaatsnaam niet in combinatie met de straat herkend wordt kan je nog Kalenberg gebruiken. 
En anders de routebeschrijving. 
 
Vanuit Leeuwarden 
• Volg de snelweg naar Zwolle, neem afslag 9 ‘Ter Idzard’ richting Wolvega 
• Vanuit Wolvega, gaat u richting Emmeloord 
• Na ongeveer 9 km, op de kruising in Spanga, gaat u linksaf 
• Einde weg (na ongeveer 4 km) weer links 
• U bent nu in Ossenzijl gearriveerd, volg de aangegeven ANWB borden 
 
Vanuit Lelystad/ Almere 
• Volg de snelweg naar Emmeloord, neem afslag 15, ‘de Munt’ 
• Einde afslag rechts, na ongeveer 1 km naar links, richting Wolvega 
• Volg deze weg tot aan Kuinre, daar neemt u de eerste afslag van de rotonde 
• Na ongeveer 1,5 km gaat u naar links en bent u in 5 km in Ossenzijl 
• In Ossenzijl kunt u de ANWB borden volgen 
 
Vanuit Zwolle 
• Volg de snelweg naar Leeuwarden, neem afslag 7, ‘Steenwijk-Noord’ 
• Einde afslag links, rotonde rechtdoor richting Oldemarkt 
• Na ‘Witte Paarden’ volgt u de weg met de bocht naar links, richting Oldemarkt 
• Na ongeveer 8 km bent u gearriveerd in Oldemarkt en volgt u de borden naar Ossenzijl/ Nationaal 

Park de Weerribben (3x rotonde rechtdoor) 
• In 5 km bent u in Ossenzijl, waar u de ANWB borden kunt volgen 
 
Kamerindeling 

kamer 
beneden 

kamers boven 
1 2 3 4 5 6 

1 Nico 1 Lidi 1 Henk 1 Mirjam 1 Jacco 1 Chris 1 Gerard 
2 Ellen 2 Paula 2 Ietje 2 Marit 2 Olaf 2 Tjido 2 Edwin 
3  3 Conny 3 Dini 3  3 Ed 3 Rob 3  
4  4  4 Frank 4  4  4  4  
 
Telefoonnummers deelnemers: 
Mirjam…………… 06 2706 0437 Frank…………………………………  
Rob……………… 06 4258 4477 Marit…………………. 06 1060 0950 
Nico………………. 06 5368 8534 Jacco………………... 06 5247 8804 
 
Ellen……………………………...  Olaf………………….. 06 2087 3779 
Lidi………………. 06 3760 2750 Ed……………………. 06 4194 1471 
Paula…………… 06 5346 1178 Chris………………… 06 5379 1677 
 
Conny……………. 06 1243 1212 Tjido…………………. 06 8365 3803 
Henk…………….. 06 1253 2275 Gerard………………. 06 2360 0270 
Ietje……………………………….  Edwin……………….. 06 1860 9439 
 
Dini……………………………….  Wim…………………. 06 2168 2888 
   Jeanette………………………………  
Nog vragen? 
Mail of bel: m.molen76@gmail.com of 06-2706 0437 
Groet Mirjam en Rob 


