Kampeerweekend
2022

Beste Leden,
02, 03 en 04 september 2022 is er weer de mogelijkheid om voor een gezellig familie
kampeerweekend met de vereniging naar camping Den Osse in Zeeland te gaan.
www.campingdenosse.nl
Eventueel is het weekend te verlengen tot de maandag 05 september (de laatste nacht
betaal je dan het normale tarief mits er genoeg mensen zijn voor het groepstarief, dit geldt
vanaf 15 personen).
Het veld op de camping is gereserveerd. Je regelt zelf al je kampeerbenodigdheden.
Laat s.v.p. weten of je met een tent of een caravan komt (zie inschrijfformulier). Het wordt
erg gewaardeerd dat je op het weekend zelf, als je kleine tent hebt gezegd, ineens met een
camper of caravan komt, we hebben dan problemen met indeling van het veld.
Organisatie
Ook dit jaar verzorgt de familie Raman weer een grote tent, waarin koelkasten komen te
staan met daarin frisdrank, bier en wijn.
Beleg (hartig en zoet), eieren, koffie, thee en melk, boter e.d. worden allemaal verzorgd,
zowel voor het ontbijt als voor de lunch.
We regelen na het nachtduiken een versnapering en warme chocomelk met slagroom.
Alleen je brood voor ontbijt en de lunch moet je zelf regelen, omdat iedereen op een ander
tijdstip wakker wordt en een ander duikschema volgt.
Het avondeten van vrijdag wordt een barbecue met stokbrood, salades en sauzen en
zaterdag soep en broodjes lekkers. Er is een restaurant /snackbar op de camping en een
bakkertje waar je in de ochtend verse broodjes kan halen. In de buurt is ook een supermarkt.
Elektra is op meeste plaatsen aanwezig. Wellicht met een paar haspels kunnen we weer
meerdere locaties van stroom voorzien. De camping heeft een zwembad.
Duiken
Er wordt niet met een strak duikplan gewerkt. Uit eerdere ervaring blijkt dat er een groep is
die al heel vroeg duikt en een groep die liever uitslaapt. Ter plekke regelt dat zich vanzelf.
Tijdens de gezamenlijke maaltijden en de borrel wordt er vaak gepland waar en wanneer er
wordt gedoken. Dit is dan ook het moment om zelf je wensen kenbaar te maken en aan te
sluiten bij een groep of een buddy te zoeken. Uiteraard kun je voor informatie over
duiklocaties bij de evenementencommissie terecht. Ken je een locatie niet, informeer jezelf
dan wel, aangezien er leuke plekken zijn waar je wel met stroming/ getijde rekening moet
houden.

Dit jaar wordt er op de zaterdag ook een clubduik georganiseerd. Details hierover worden
later bekend gemaakt. Zoals gewoonlijk is er op zaterdagavond de traditionele nachtduik.
Denk eraan dat je Advanced Diver met nachtduik ervaring en/of stromingsduiker moet zijn
als je nachtduiken/stromingsduiken wilt doen.
Verblijf
In eerste instantie is het de bedoeling dat we lekker kamperen. Helaas is dit niet meer voor
iedereen mogelijk. Geef in het inschrijfformulier aan wat je voorkeur is, het hele veld (239 t/m
250) is voor de vereniging gereserveerd, Is dit beschikbaar dan krijg je wat je hebt
aangevraagd.

Geef aan als je een hut/caravan wilt en/of je deze wilt delen en/of met wie je het al hebt
afgesproken om te delen. We proberen zoveel als mogelijk aan ieders voorkeur te voldoen.
Als er meer vraag is dan aanbod gaan we loten. Als je één van de stacaravans aanvraagt;
deze staan op een andere plek op de camping, dus niet op het veld. Op het veld staan wel 4
hutten waar maximaal 5 personen in kunnen.
Alle reserveringen lopen via de vereniging. Meer informatie over de accommodaties vind
je hier http://www.campingdenosse.nl/verhuur/blokhutten/

Kosten
De prijs van het kampeerweekend is tegen het licht gehouden. De kosten van prijsstijging en
inflatie zijn meegerekend. Helaas ontkomen we er niet aan om daardoor een prijsverhoging
door te voeren.
Voor het hele weekend voor 2 nachten:
• € 67,80 per persoon
• € 45,00,- voor kinderen tot 12 jaar
• Gratis voor kinderen t/m 3 jaar
• € 4,00 per nacht voor een hond.
• Op 1 plaats kunnen 2 kleinere tenten of een caravan en kleine tent.
• Heb je een stacaravan of hut gereserveerd dan rekenen we € 36,00 per persoon
i.v.m. met de BBQ en het overige eten (gratis voor kinderen t/m 3 jaar)
Drankaanbieding
We nemen een grote tent mee, waarin koelkasten komen te staan met daarin frisdrank, bier
en wijn.
Graag willen we weten wie er van de onderstaande drankaanbieding gebruik willen maken:
Sterke drank gaat niet mee.
We werken met een turflijst, zodat iedereen achteraf zijn/haar drank rekening betaald.
We vertrouwen erop dat een ieder hier eerlijk mee omgaat.
Frisdrank
€ 0,60
Bier 0,33 L
€ 1,00
Wijn
€ 1,00
Doe je niet mee aan het drankenpakket, dan regel je zelf je eigen drinken. Laat dus even
weten of je meedoet met het drankpakket.
Aanmelden
Inschrijven voor dit weekend kan tot uiterlijk t/m 27 maart via het inschrijfformulier.
Klik hier voor het inschrijfformulier.
10 april wordt er definitief aan de camping doorgegeven wie er meegaan. Geboekt is dan
geboekt. En VOL=VOL. De evenementencommissie is niet verantwoordelijk voor
annuleringen.
Wil je mee, geef je snel op. De ervaring leert dat we ruimte te kort komen.
We hebben dan tot 10 april de tijd om de indeling te maken.
Weet je niet zeker of je kan, maar heb je wel interesse laat dit dan ook weten.
Graag de informatie in het inschrijfformulier zo compleet mogelijk invullen en via de
verzendknop opslaan en verzenden.
Heb je vragen dan kun je deze stellen via het e-mailadres van de vereniging
info@aquabubblemakerclub.nl vermeld in het onderwerp s.v.p. “Kampeerweekend”.
Met vriendelijke groet,
Namens de Evenementen Commissie
Rob Riechelman

