Beste clubleden

We zijn met het voltallige organisatiecomité naar Texel afgereisd om de situatie ter plaatse te
beoordelen en we zijn, jammer genoeg, tot de conclusie gekomen dat de faciliteiten
onvoldoende zijn (aangepast aan de geldende Covid regels) om het treffen op een
verantwoorde manier door te laten gaan. Met name het toch al beperkte sanitair en de 'te
kleine' binnenruimte waren doorslaggevend voor het afblazen van het Texeltreffen.
We zijn echter niet bij de pakken neer gaan zitten en hebben een alternatief bedacht: Het
Warmetuut Treffen, een Covid-proof kampeerweekend in de kop van Noord-Holland.
Wanneer: Vrijdag 18 tot zondag 20 september.
Hoe: Uiteraard kamperen we met elkaar op hetzelfde veld. We denken dat dat veiliger is dan
een groepsaccomodatie.
Waar: Camping de Kolibrie, de Groet 2, 1749VW Warmenhuizen tel: 0226
394539 https://dekolibrie.eu/
Wat: Een basic kampeerweekend om elkaar weer eens te zien, samen een ritje te maken, een
biertje te drinken en bij te kletsen.
Programma: Nader in te vullen.
Eten: Broodjes zijn op de camping tot 's avonds 21:00 te bestellen voor de volgende ochtend.
Beleg zelf meebrengen. Je kookt je eigen potje of zoekt in Schoorl of Warmenhuizen een
eetgelegenheid.
Drinken: Er is geen kantine of bar, dus je eigen drankjes meebrengen en bij slecht weer
misschien een afdakje.
Inschrijven: Stuur z.s.m. een mailtje naar p.weeink@quicknet.nl onder vermelding van je
naam en telefoonnummer zodat we weten hoeveel mensen er willen komen.
Kamperen met de tent, camper of caravan kost €9,50 p.p.p.n. (ex toeristenbelasting)
Op het voor ons gereserveerde veld staan ook nog drie vierpersoons huisjes (2 slaapkamers).
Deze zijn te huur a €65,- per nacht. Deze huisjes zijn rechtstreeks bij de camping te boeken.
Honden zijn welkom.
Misschien vragen we nog een klein bedrag om andere kosten te dekken, maar dat hoor je later
of ter plaatse wel.
Tijdens het kampeerweekend: We willen graag dat iedereen gezond blijft. Als je klachten
hebt, blijf dan thuis (hoe jammer dat ook is) en we vragen je dringend om je aan de geldende
RIVM regels te houden.

Tot ziens in Warmetuut! Carolien, Bart, Frans, Lyda, Chris, Antoinette en Peter.

