Mag je niet missen: de Metworstrally van Norton Club!
Jullie zijn welkom van vrijdag 3 mei tot en met zondag 5 mei in Schoonloo op de camping de Warme Bossen
http://www.warmebossen.nl. De groepsruimte van deze camping is afgehuurd, en er kunnen nu ongeveer 60 mensen
binnen slapen. Daarnaast is het mogelijk op het sportveldje naast de groepsruimte je tent op te zetten. Naast de
groepsruimte is een gezellig overdekt terras met een paar vuurkorven. Er is een leuk restaurantje in TT sfeer (met tevens
een Laverda 3 cilinder ter versiering) en een leuk terras.
Ook er is plaats voor een paar campers. Campergasten komen vaak een paar dagen eerder. Geen probleem, maar laat even
via de mail of per telefoon de camping weten dat je komt.
Je bent welkom vanaf vrijdagmiddag.
Zaterdagavond om acht uur zijn we vanzelfsprekend twee minuten stil.
De toertocht zaterdag begint om ca. 13:30.
Wat kost het:
> kom je op vrijdag dan betaal je voor het hele weekend €50.=
> kom je op zaterdag dan betaal je €40.=
Wat krijg je er voor:
> een gezellig weekend, met hopelijk veel andere Engelse rijders uit het Noorden
> een bed (wel je slaapzak meenemen) of een plaats voor je tent op het sportveldje naast de groepsruimte
> vrijdagavond kun je op eigen kosten eten in het kleine restaurant bij de camping of ergens in het dorp
> een goed ontbijt op zaterdag en zondag
> een warme maaltijd op zaterdag
> een biertje of een andere consumptie kost €1.25, koffie en thee gratis.
Voorinschrijving: in verband met het doen van inkopen voor het buffet, ontbijt en natuurlijk de hoeveelheid bier wil ik
graag bij benadering weten hoeveel mensen er komen, daarom graag een berichtje naar Heije Meinders als je komt, 0599
612666 of hmeinders@planet.nl
Geef dan ook s.v.p. even aan of je gebruik maakt van het ontbijt vrijdag en/of zaterdag en het zaterdagavondmenu. Heb je
je niet opgegeven maar krijg je op het laatste moment de kriebels, kom dan gewoon!
Adres: camping ‘de Warme Bossen’, Warmenbossenweg 7, 9443 TN Schoonloo. Telephoon 0592501511
Rij vanaf de rotonde in Schoonloo richting Borger, vlak voor je Schoonloo verlaat ga je links af, na een paar kilometer ben je
dan gearriveerd.

