
 

 

Stichting Familie van Hoogstraten 
 
Amsterdam, 22 juni 2012    herinnering 25-8-2012 
 
Beste familieleden! 
 
Eindelijk is het dan zover. Het is ons een genoegen u/jullie hierbij uit te nodigen voor  
de komende Van Hoogstraten familiedag. 
Deze zal plaatsvinden op zondag 23 september 2012, in Vierhouten, midden op de Veluwe.   
 (dus niet op 16 september, zoals eerder aangekondigd ....... om logistieke redenen)   
 
Locatie: Kamphuis, Stichting Kamp Vierhouten 
Nunspeterweg 72 – 8076 PD Vierhouten 
In lijn met de vorige locatie hebben we ook dit keer gekozen voor een locatie waar we echt onder 
elkaar kunnen zijn. Prachtig gelegen, midden in de natuur en genoeg ruimte om elkaar te spreken. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
11.00   aankomst en koffie 
11.30   welkom, kennismakingsspel, groepsfoto 
12.30 lunch, waarbij toelichting op stichtingszaken   
14.00   workshops of ander activiteit  
15.00   presentatie workshops en open podium 
16.00 thee en afsluiting 
 
Aan de familiedag van 2007 bewaren velen nog een mooie herinnering. De opzet van die dag 
hebben we daarom  grotendeels gehandhaafd, zij het in een aangepaste vorm. Zo hebben we 
besloten deze keer geen veiling te houden en zullen we proberen e.e.a. in eigen beheer te 
organiseren. Mede hierdoor kunnen we de prijs houden op het redelijke bedrag van:  
> 25 euro per volwassene, en 
> 15 euro per kind tot en met 16 jaar 
(met een maximum van 100 euro per gezin) 
 
Wij vragen jullie om je  uiterlijk  25 augustus a.s. op te geven,   
>  schriftelijk aan onderstaand adres of per e-mail *, voor wat betreft kinderen graag ook met 
 namen en leeftijden; en 
>  onder gelijktijdige betaling van het deelnamebedrag op ABN Amro 58.92.72.993,  
 (dit is het correcte nummer) ten name van Stichting Familie van Hoogstraten, o.v.v. 
 Familiedag 2012.  
Kort na die datum ontvang je dan een bevestiging met meer programmagegevens. 
 
Open podium: Het programma voorziet dit jaar in een “open podium”. Naast de presentatie van de 
workshops is er dan gelegenheid zelf kort iets voor te dragen of te laten zien.  
Graag je opgave vooraf! In de bevestiging volgt meer hierover.  
 
Wij hopen zeer op een overvloedige deelname uit onze brede van Hoogstraten familiekring en een 
traditioneel prachtige dag. We zien jullie aanmeldingen graag in groten getale tegemoet.  
Mocht je additionele programma suggesties hebben dan ontvangen we die graag. 
 
Hartelijke familiegroet en hopelijk tot ziens op 23 september a.s. !  
      David, Thijs, Coen en Hans van Hoogstraten  
 
* Opgave aan: Van Eeghenstraat13-huis, 1071 ES Adam, 020-6714474, of mhoogstr@chello.nl 



 

 

 

   
 
Route beschrijving: 
 
Rijdend op de A28 richting Zwolle neem afslag 14-Elspeet  
Neem op de rotonde de 1ste afslag naar Elspeterweg / N310  
Sla na 2 KM linksaf naar de Nunspeterweg, U vindt uw bestemming aan uw linkerhand na 2 km 
Het Kamphuis ligt achter Hotel de Malle Jan. 
De oprit is links van het Hotel. 
 
Kamphuis, Stichting Kamp Vierhouten 
Nunspeterweg 72 
8076PD Vierhouten 
 
Telnr tijdens familiedag terplekke: 
+31-6-2398 3804 
 


