BUITENKUNST RANDMEER 2017
INFORMATIE ZOMERWEKEN
BUITENKUNST RANDMEER - ABBERTWEG 8 - 8251 RG DRONTEN

BEREIKBAARHEID
Het terrein heet de Wilgen en is bereikbaar door bij Elburg over de brug meteen rechtsaf te slaan. U rijdt dan
langs het water en na enkele kilometers begint aan de linkerkant het Abbert-Revebos. U rijdt onder elektriciteitsdraden door en meteen aan de linkerkant ziet u de Abbertweg. Die rijdt u in. Dan weer direct de eerste links en
verder bordjes Buitenkunst volgen. Komt u bijvoorbeeld vanuit Amsterdam via Muiderberg de polders in dan
kunt u het beste via Dronten richting Elburg rijden. Dan op de Elburgerweg (dat is de weg Dronten-Elburg) bij
de elektriciteitsdraden linksaf de Abbertweg op. Na de kruising met de Stobbenweg vindt u na ca. 300 meter
rechts de ingang van het terrein.

OPENBAAR VERVOER
Als u met openbaar vervoer komt neemt u een trein naar station ’t Harde.
Elke zaterdag tussen 13.30 en 14.40 uur staan hier busjes om u naar het terrein te brengen.

AANKOMST en VERTREK
U kunt op zaterdag op ons terrein terecht ná 14.00 uur. Bij aankomst: EERST MELDEN. Een van onze medewerkers zal klaar staan om u te ontvangen en u over de verdere gang van zaken te informeren. En om samen met
u een goede kampeerplek te zoeken. De laatste zaterdag dient u vóór 12 uur het terrein weer te verlaten.

PROGRAMMA
Op zaterdagavond is er een introductieprogramma. De workshops beginnen op zondagochtend.
Zie onze website en de folder voor de inhoud van de verschillende programma’s.

RESTAURANT
In het restaurant van Buitenkunst Randmeer kunt u terecht voor ontbijt, lunch, diner, koffie, thee, dranken enz..
Voor als u eens een keer niet wilt koken bij uw tent, of om er elke dag te eten.
Een dagschotel is er al vanaf v.a. € 9,50. Er zijn ook kindermenu’s, pizza's en snacks.

ENKELE MEDEDELINGEN
- Er is alleen elektriciteit in de activiteitententen, t.b.v. de programma's.
- Voor uw instrumenten en apparatuur is - indien nodig - een veilige en droge opslag aanwezig.
- De wasgelegenheden zijn vrij eenvoudig, maar er zijn natuurlijk wel warme douches.
- Er kunnen beslist GEEN HUISDIEREN worden toegelaten!
- Onze zomerprojecten zijn er alleen voor ingeschreven deelnemers.
Eventueel bezoek dat blijft overnachten betaalt hiervoor ter plekke € 9,-.
- Op het terrein kunt u geld pinnen.

BIJBOEKEN
Bijboeken ter plekke is alleen mogelijk wanneer er in de door u gekozen speciale week nog ruimte is.

AANSPRAKELIJKHEID
De stichting Buitenkunst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade, kwetsing door ongeval,
veroorzaakt aan goederen of personen, door welke oorzaak dan ook.

VRAGEN
Heeft u nog vragen, dan kunt u natuurlijk altijd bellen met of mailen naar ons bureau in Amsterdam.

HOOFDKANTOOR AMSTERDAM
BUITENKUNST - POSTBUS 1445 - 1000 BK AMSTERDAM - 020-6381978
IBAN: NL95 INGB 0001413249
ADMI@BUITENKUNST.NL - WWW.BUITENKUNST.NL
WWW.BUITENKUNSTRANDMEER.NL

