
 

 

 

Hovborg, den 21. maj 2022 

 

Kære Ko-klapper 

Ko-klapper-lauget ved Holmeå Å inviterer medlemmerne på sommerudflugt til Holland fredag, den 26. til 

søndag den 28. august 2022. Vores kvægejere, Wiebren og Nella, vil være guider på turen til deres hjem-

egn, hvor vi skal opleve Vollenhove Flower Parade.  

Vollenhove, en by i Holland med ca. 4000 indbyggere, afholder årligt en kulturel festival den sidste uge i 

august. Lørdagens blomsterparade er det absolutte højdepunkt. Mange historier, myter og sagaer er afbildet 

i de flotte, fantasifulde udsmykninger på selvkørende vogne med bevægelige dele i konstruktionen. Paraden 

kombineres med musik og underholdning fra marcherende bands, og folkegrupper.  

 

Program: 

Afgang fra Aktivitetshuset i Hovborg fredag, den 26/8 kl. 04.00. Morgenmad og frokost undervejs med 

forventet ankomst tidlig over middag. Efter indkvartering og en middagslur, tager vi på sejltur i Giethoorn, og 

dagen afsluttes med, at vi ser på, hvordan vognene gøres klar til lørdagens parade.  

Lørdag er der booket siddepladser på tribunerne ved ruten, hvor blomsterparaden ruller forbi. Dagen bliver 

en oplevelse uden et fast program.  

Søndag kører vi hjem mod Hovborg efter rundtur i området, hvor vi har nydt et anderledes landskab med 

møller og diger samt et hav af flotte bygninger undervejs.   



Praktiske oplysninger: 

o Transporttiden er ca. 7-8 timer med pauser undervejs. Vi kører i to 9-personers busser med Wiebrend 

og Connie som chauffører. Vi håber at undgå morgentrafikken omkring Hamborg – derfor den tidlige 

start. 

 

  

 

o Overnatning på Hotel Harmonie, Giethoorn, ca. 20 minutters kørsel fra Vollenhove. 

Der er booket til 18 personer, fordelt på 9 dobbeltværelser, men vi tager kontantakt til hotellet og laver 

ændringer, hvis der er ønsker om enkeltværelser (og plads til). 

 

o Priser incl. overnatning m. morgenmad, entré-billetter og transport:      

1.650 kr pr. person (medlem) for et dobbeltværelse.  

Et ikke-medlem af Ko-klapper-lauget betaler blot 200 kr. ekstra for et medlemskab af foreningen pr. 

familie. 

o Tilmelding: inden 10. juni efter først-til-mølle princippet til Wiebren, telefon: 21 63 86 67 
 

o Forplejning: for egen regning 
 

o Forsikring: egen rejseforsikring. Husk at medbringe det blå sygesikringsbevis og et gyldigt pas  

o Betaling: ved tilmelding til kto: 6233 0000 264989 – husk navn på indbetalingen 
 

o Formøde: Er der spørgsmål, inviterer vi til et kort formøde søndag, den 14/8 kl. 15-16  i HUSET. 

 
Vi glæder os til at høre fra jer 
 
 
På vegne af Ko-klapperlauget  
 
Gurli Kristensen, Henning Hansen,  
Karl og Dagny Boisen, Margrethe Heick,  
Wiebren Benedictus, Connie M. Skovbjerg 
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