
 

12 ½ jarig bestaan 

20-21mei 2017 

Voorthuizen 

 

AANMELDEN 

  

 

Zoals we in de vorige Infourmail en op het forum al hebben 

aangegeven willen we de ALV dit jaar combineren met een 

klein feestje in datzelfde weekend! 

Een aantal leden heeft zich al aangemeld, maar we hebben 

nog plek zowel op het terrein (voor eigen tent/camper) als 

in de bestaande tentjes (nog 11). Daarnaast staan er nog 2 

blokhutten op het terrein van de camping, die hebben wij 

niet gereserveerd. Ze zijn geschikt voor 5 personen, de 

kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Alle informatie 

over de camping, faciliteiten en locatie kun je vinden 

op http://costadelzeumeren.nl/. 

We hebben voor zover we weten voor alles gezorgd om er 

een mooi feestje van te maken! 

Het enige wat we graag willen weten is of je bij de ALV bent 

(dan kunnen we lunch voor je verzorgen zodat er eten 

genoeg is, het is wederom “all-inclusive” net als vorig jaar) 

en of je gebruik maakt van BBQ ’s avonds en wilt blijven 

slapen. 

Hoe meld ik mij aan? Heel simpel: gebruik het formulier en 

de rest wijst zich vanzelf. Mocht het niet lukken, stuur mij 

dan een mailtje op voorzitter@cbfourclub.nl. 

Maar waarom aanmelden dan? 

Heel simpel: we zitten met de ALV op een locatie anders 

dan anders, zo ook met het feestje. Aantallen moeten we 

doorgeven om zeker te zijn dat iedereen die er is ook eten 

en drinken heeft. 

Laat alsjeblieft voor 7 april weten of je komt! We hebben 

het terrein voor de club tot onze beschikking vanaf 

vrijdagavond 19 mei, dus als je wilt dan kun je er vanaf dan 

al terecht. Het welkomstcomité staat voor je klaar vanaf 

pak hem beet “na het avondeten”. Ontbijt moet je voor de 

zaterdagochtend dan wel zelf verzorgen. Als je je al hebt 

aangemeld, en je wilt ook van vrijdag op zaterdag blijven, 

stuur dan even een mailtje. Er zijn geen extra kosten 

verbonden aan de extra nacht. 

Voor iedereen die komt is er een klein aandenken, dit 

wordt op dit moment gebrouwen door de huisbrouwer: 

Voor de duidelijkheid een overzicht 

Wij verblijven op Costa del Zeumeren, een kleine camping 

in Voorthuizen op een locatie die voor iedereen redelijk 



goed te bereiken is. Aardige mensen en een plek waar 

vaker (oldtimer)clubs een weekend zijn. 

De indeling van het weekend is in grote lijnen te vergelijken 

met het feestje wat we hebben gegeven bij ons 10-jarig 

bestaan, maar dan met goed weer! De eigenaar heeft ons 

aangegeven dat hij ons daar tegen een geringe bijdrage aan 

kan helpen, mocht het weer toch tegenzitten dan krijgen 

we dat terug   

 

Het feestje is voor een vast bedrag (€20) een “all-inclusive” 

festijn. Er wordt gezorgd voor: 

• Slaapgelegenheid: er zijn 25 2-persoons iglotentjes 

inclusief matras (inflatable) -> alleen zelf 

slaapzak/kussen meenemen 

• Luxe BBQ: verschillende soorten vlees, stokbrood, 

kruidenboter, salade, sauzen, enz 

• Koffie: grote koffieketel 

• Drinken: bier, fris (als je jenever wilt, zelf 

meenemen en delen), iets te knabbelen voor ‘s 

avonds 

• Gezelligheid: jullie! 

• Grote verblijfstent: 100 m2, met biertafels, stoelen, 

verlichting, borden, bestek, bekers, kookplaat 

• Kampvuur 

• Ontbijt: op zondag 

• Muziek: niet live, maar is er wel 

• Toiletten: er zijn dames- en herentoiletten+urinoirs 

in het centrale sanitairgebouw waar zich ook de 

douches bevinden 

Motoren mogen naast de tent staan. De kosten voor het 

parkeren van je motor/auto/aanhanger op het terrein van 

de camping zijn ook voor rekening van de club, evenals de 

verplichte toeristen/milieubijdrage. 

Wij hebben het groepsterrein besproken en willen dan ook 

zoveel mogelijk bij elkaar blijven staan. Je mag met je 

eventuele eigen trekkerstentje hier staan (maar waarom 

moeilijk doen als er al een tent voor je wordt neergezet en 

later afgebroken?). In principe hoef je alleen jezelf, je CB, 

een slaapzak en een tandenborstel mee te nemen! 

Natuurlijk ook een paar € voor tanken en een 



 

hapje/drankje onderweg… Dat dan weer wel. 

 

Let op: er zijn maximaal 50 overnachtingsplekken, dus wees 

er snel bij!!! Er is ook plaats voor eventuele campers. 

Stroom is aanwezig maar is voor eigen rekening (€2,50), 

evenals douchen (muntje €0,50). Mocht je niet in een 

trekkerstentje willen overnachten, dan kun je er ook voor 

kiezen om in 1 van de 2 blokhutten te slapen. Die zijn 

ingericht voor 5 personen en staan vlakbij het groepsterrein 

waar wij staan, ze hebben een klein keukentje, maar geen 

sanitair. De kosten van de blokhut zijn voor eigen rekening: 

huur €50,00, borg €20,00, toeristenbelasting, 

enz. per nacht. Wij kunnen wel helpen met het reserveren 

natuurlijk! Ook kun je in de omgeving terecht in een hotel 

of B&B, dat is ook op eigen kosten en zelf regelen.  

 

Praktisch 

Verzamelen 20 mei vanaf 10:00 uur, we wachten jullie al 

op. (zoals aangegeven kun je ook al op vrijdagnacht terecht, 

wel even zelf ontbijt voor de zaterdag meenemen à er is 

een koelkast aanwezig) Er is de volgende globale planning, 

onder voorbehoud: 

 

Zaterdag 20 mei 

• Ontvangst en plekje zoeken (van 10:00 tot 12:00) 

• Lunch 

• Kopje koffie + ALV 

• Toertocht 

• BBQ 

• Bier en ouwehoeren om het kampvuur/in/voor de 

partytenten 

Zondag 21 mei 

• Wakker worden 

• Ontbijten 

• Boel opbreken en naar huis (12:00 uiterlijk) 

• Uitrusten   

  

 


