
 

 

Familie vakantie
 

Op avontuur in de We

Ga met je gezin op microavontuur in de Weerribben! Samen 
met andere gezinnen verken je het prachtige nationale park 
Weerribben Wieden vanaf het land en vanaf het water. Leer 
hoe je moet kanovaren als een professional en maak 
prachtige tochten door
clinic leer je hoe je stabiel op de plank blijft staan. Slapen 
doe je in een sfeervolle tipi tent, die voorzien is van een 
stretcher en luchtmatras. Kim bereidt in haar foodtruck de 
heerlijkste maaltijden.  

 

Dag 1 
We ontmoeten elkaar ergens tussen 10:00 en 12:00
sfeervolle tipi voor je klaar staan met een stretcher en een luchtmatras. Het enige wat 
je hiervoor hoeft mee te nemen is een kussen, 
stroom en een gezellige lamp
aan de rand van Natuur gebied de Wee
prachtige wandelpaadjes en veel rust. 
winkels. Er is een kleine buurtsupermarkt en vlak bij een leuke winkel van 
Staatbosbeheer.  

Bij aankomst laten we je de tipi zien en waar het sanitair is
acclimatiseren. Na de lunch maken we een
We wandelen een stuk over 
jong en oud. Daarna kijken we bij de winkel van Staats Bosbeheer
kan leren over de unieke omgeving
is, een kennismaking met het Stand Up Paddling (SUPpen) en aansluitend een klein 
tochtje. De komende dagen k
voor ons klaar. Met het diner
en als dessert marshmallows met chocolade
heerlijkste gerechten laat komen
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Op avontuur in de Weerribben 

Ga met je gezin op microavontuur in de Weerribben! Samen 
met andere gezinnen verken je het prachtige nationale park 
Weerribben Wieden vanaf het land en vanaf het water. Leer 
hoe je moet kanovaren als een professional en maak 
prachtige tochten door het Nationale Park. Tijdens een SUP 
clinic leer je hoe je stabiel op de plank blijft staan. Slapen 
doe je in een sfeervolle tipi tent, die voorzien is van een 
stretcher en luchtmatras. Kim bereidt in haar foodtruck de 
heerlijkste maaltijden.   
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Dag 2 
Na een heerlijk vers ontbijt starten we met een wandeling v
prachtige gebied van de Weerribben. We wandelen langs vaardorpen, Molens en zien 
onderweg misschien wel een otter. Er zijn vele leuke picknickplekken en op één 
daarvan gaan we heerlijk genieten van de lunch. Na deze stop wandelen we verder
stoppen we onderweg voor een drankje bij een oude kerk wat nu als restaurant dienst 
doet. Langs de Oude weg wandelen we verder. Hier staan
zien we bootjes in alle maten 
heerlijkste geuren uit de keuken van Kim
heerlijke snack. Tijd om een duik te nemen in de vaart of één van de vele spelletjes die 
Kim en Jan mee hebben genomen.

 

Dag 3
Na weer een heerlijk ontbijt 
weer 
de kano in om de omgeving vanaf het water te zien maar 
dat doen we niet voor
kanoschool
van het open kano varen. Je zal merken da
stabiel is en je na de training met veel meer plezier het 
water op gaat. De tocht gaat dwars door het zeer rustige 
gebied en onderweg stoppen we op een 
picknickplek. Na ca 19 
Tijd om lekker te relax

 

Dag 4 

Vandaag gaan we het leuke 
volgt Jan naar de parkeer plaats waar we een wandeling gaan maken 12 km
starten de wandeling in Giethoorn. In de ochtend is het hier nog lekker rustig en 
kunnen op ons gemak het gezellige vaardorp verkennen. Daarna wandelen we door 
naar een eigenlijk nog leuker vaardorp met de naam Dwarsgracht. 
terug in de tijd stapt. Onderweg hebben we voor de kinderen diverse opdachten en 
puzzeltjes. 

Terug aangekomen in Giethoorn kan je op eigen gelegenheid het dorp nog even 
doorlopen en lekker wat drinken op een terras en rij je daarna weer terug naar de 
camping. 

Na een heerlijk vers ontbijt starten we met een wandeling van ca 12 km door het 
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wandelen we verder. Hier staan vele prachtige huizen
in alle maten over het water varen. Terug bij de tipi's komen de 
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Dag 3 
Na weer een heerlijk ontbijt en warme douche staat er 
weer wat leuks op het programma. Vandaag stappen we 
de kano in om de omgeving vanaf het water te zien maar 
dat doen we niet voordat iemand van Arij
kanoschool je een aantal basisprincipes heeft laten zien 
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picknickplek. Na ca 19 km komen we terug op de camping. 
Tijd om lekker te relaxen 

 

Vandaag gaan we het leuke vaardorpje Giethoorn bezoeken. Je stapt in de auto en 
volgt Jan naar de parkeer plaats waar we een wandeling gaan maken 12 km
starten de wandeling in Giethoorn. In de ochtend is het hier nog lekker rustig en 
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Dag 5 

Vandaag staan we vroeg op en met vroeg bedoel ik ook echt vroeg. Vlak voor de zon 
op komt hebben we een vers ontbijt klaar staan en een goede pot met koffie. Zodra 

spelen we het spel tien tellen in de rimboe waarbij de volwa
lekker nog even kunnen relaxen bij de tipi’s. In de middag is het ook tijd om de tas 
weer in te pakken en kun je kijken op een gezellige vakantie in de Weerribben.

 

Mocht je nog vragen hebben dan horen we het gr

Groetjes, 

Kim en Jan Noordermeer 

Vandaag staan we vroeg op en met vroeg bedoel ik ook echt vroeg. Vlak voor de zon 
hebben we een vers ontbijt klaar staan en een goede pot met koffie. Zodra 

de zon op komt stappen we in de 
kano voor een vroege tocht. Overal is 
het nog stil, de ochtendmist hangt 
nog over het water en de dieren 
worden langzaam wakker terwijl de 
zon nog een mooie rode gloed over 
het water geeft. Echt een super 
ervaring!  Terug op de camping kan 
je nog even een uiltje knappen of met 
een bakje koffie nagenieten van de 
tocht.  In de middag na de lunch 

en in de rimboe waarbij de volwassen kunnen meedoen of 
lekker nog even kunnen relaxen bij de tipi’s. In de middag is het ook tijd om de tas 
weer in te pakken en kun je kijken op een gezellige vakantie in de Weerribben.
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