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ttOuderwets gezellig"
Dat is eigenlijk
alles wat er ovêr het weekend kan worden
gezegd. Voor de tfNieuwsbrieflezersrr
die niet, aanwezig waren een kort verslag,
Enkele weken geleden was camping Schoonbron reeds geresergeïnteresseerden
veerd,
door een toenemend aantal
was de
ruimte precies voldoende"
jke resultaat:
Het uiteindeli

1 - 3 t e n t e n , 1 0 mo to re n , 5 a uÈo' s, 18 volwassenen, 5 kinderên
en t hond.
Op de vrijdag
en zaterdag waren de weersomstandigheden bijna
tropisch.
De zaterdagavondbarbecue werd mede daardoor een succes, de
aansluitende door gids Carolien verzorgde avondwandeling
zorgde voor nogal wat tumult vanwege het gekozen trajekt.
De zondagochtend hras nogal vochtig,
de geplande toerrit
verplaats
viel daardoor en hiervoor in de
kwam een wandeling
naar Valkenburg. Heen en vreer toch maar even 10 kn. ! !
Hoogtepunten waren er diverse.
Om te beginnen was Bert Karssên op zaterdag 17 nei jarig.
rrlemandrr was op het idee gelronen om een T-shirt
te laÈen
maken net het ernbleen hierop gedrukt wat ook op de nieuwsbrief staat.
Het bleek een aanleidingt voor alle aanwezigen om ook zo'n
shirt te laten maken en dus is er het begin van een kledingIijn
aangezien er ook reeds een bedrukt pet,je werd gesignaleerd.
Uuzikaal werd de jarige ook niet vergeten. Op de zondagavond
kwam een echte fanfare voor zijn tent hen muzikaal in het
zonnetje zetten. Bert was hiervan zo onder de indiulc dat hij
meteen ter aarde stortte.
Slechts één vervelend voorval kart wordên vermeld en dat is
de gebroken arm van een van de'kinderen.
ZLj kwam zo ongelukkig ten vaI in de speeltuin,
dat hierdoor
een bovenannbreuk ontstond.
Gelukkig bleek het een ttnooie bieuktr en de door de deelnemers
geschonken CD-bon bleek een uitstekende pleister
op de lrond.
Het weekend werd door een achttal deelnemers met een heerlijk
rfoosters etentjerr afgesloten.
We kunnen terug kiJken op een heel gezellig
gebeuren en hopen
dat een volgende keer nog meer mensen hiervan zullen genieten.
Want dat er een volgende keer zal komen, staat weL vast !
I{EER I,EZERS:
Het aantal motorrijders
dat heeft aangegeven ook de nieuwsbrief te willen ontvangen Ís toegenomên. Dit zíJn nensen die
zodanig bekend zijn dat u, als lezer vanaf het begin, hier
absoluut geen bezwaar tegen zult hebben.
Eétr'heeft zelfs aangegeven in augustus samen met u een ritje
te'wiIlen
rijden dus snel kijken wie het is en die datum
reserveren.
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Zornertoer Bert Karssen
Harderwijk 13.00 uur
TT Àssen Henk Kare.Lsen
Nijkerk 05.30 uur
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JH KaTSSen

Ermelo 09.00 uur
17 augustus: Kustrit
Hans Termaac
Tijd/vertrek
: nog onbekend

ï.et Op t
De ritten
gaan alleen
qoor ondêr goede
r^reersomstandigheden.
Uitzonderinq:
TT Assen.

ETTT-TOER.
Bert Karssen een toerrit
op
r wi jk. . Hi j koppelde ..r ,- r i
n dat is dat u ook nee kuntin
n 09.30 uur bij Bert ziin of
loor in Harderwijk aan áe
en 1_0.00uur staat de kof f ie
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