FOREST CAMP/Okkernoot
http://www.forestcamp.nl
telefoon: 06-15600845

In deze onzekere tijden willen we toch gelegenheid bieden
voor alle Maico vrienden om elkaar te ontmoeten (*)

MAICO-LIMBURG-TREFFEN
4, 5 en 6 September 2020
VLASWEG 3 – 5866 AZ SWOLGEN
Bij Ernst en Rensje van Leijden
(*) met inachtneming van alle richtlijnen en aanbevelingen van het RIVM.
Slapen doe je in eigen tent, caravan, auto of camper. Er is voor een enkeling ook een
mogelijkheid om binnen te slapen, neem daarvoor contact op met Ernst en Rensje
Er zijn toiletten en douches aanwezig en elektra bij de staanplaats (€6,-).
Breng voor alle zekerheid eigen bord, beker en bestek etc. mee.
PROGRAMMA (zoals vanouds):
Vrijdag:
Vrijdagavond:

Welkomstborrel
(vanaf 16u)
Soep met brood, gezellig bij het kampvuur

Zaterdagochtend:

Ontbijt, incl. koffie/thee/melk, (8-10u)
daarna rondrit
(11u)
BBQ, kampvuur
(18u)

Zaterdagavond:
Zondagochtend:

Ontbijt, incl. koffie/thee/melk, (8-10u)
Jaarvergadering,
(10u30)
tweede rondrit
(12u)
(voor wie nog wil, naar Wiel, camping de Hei)

z.o.z.

Kosten:
Consumpties (muntjes):

•
•
•
•

Koffie/thee/frisdrank
Bier of wijn
Sterke drank

€ 0,50 (Bij ontbijt gratis)
€ 1,00
€ 2,50

Bijkomende kosten tijdens de rondrit zijn voor eigen rekening.
Kunt U niet het hele weekend dan betaalt u de helft.
Avondeten en ontbijt is reeds in de kosten verrekend.
Wel is het natuurlijk mogelijk om alleen voor de rondrit of vergadering aanwezig
te zijn, of gezellig even langs te komen.

Dit alles voor;

Maico rijders Club leden of hun partner: € 40,00 per persoon
Niet leden van de Maico rijders club:
€ 50,00 per persoon
(Heeft U de contributie voor 2020 al overgemaakt?)
kinderen t/m 10 jaar betalen de helft

Opgave graag zo spoedig mogelijk
per mail aan lutzbehringer@hotmail.com
en het geld overmaken aan:
Maico Rijders Club, bankrekening NL50 INGB 0009 2794 01
o.v.v. Maico Limburg Treffen 2020
(ter plekke kan alleen gepast betaald worden)

Coronavirus COVID-19 Basisregels
Voor iedereen in Nederland geldt:
•
•
•
•

blijf bij klachten thuis en laat u testen;
houd 1,5 meter afstand van anderen;
was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;
vermijd drukte:
o werk zoveel mogelijk thuis;
o ga weg als het druk is;
o reis zoveel mogelijk buiten de spits.

