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Beste rotÍans,

er op schoor of werk nog een aantar- 1ange wàten te
ga,an. ri jn, naCeri; zo Langza nerhand weer het jaarli jkse
z.omerkamp. D-aarom deze speeial-e Ronderons waarln je naast de
informatieI'over dit kanp ook nog het,prograruoe voor d,e resterende' ïu,eken en een versl-ag van het afge.J.open pinksterweekend.
aao kunt treffen,'
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* 0p maandag zaj, on be,I.{-gÈCg vertrokken ,worden vanaf
de Kern'\roor de eerste tocht vafi' de avond.vierdaagse.
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0B zaterdag p tunÍ was het dan ueer rovetr, de roï&[s gl[gsn
net plakaterrsekend. Toevallt6 vlel, het Srlnksterrostsen{ àÍt
$aar sà&oa uet Plnkgteren. Volgeue bet zo zorgvutiltg tn elkear
gedraald€ progrsana zou er on oelea uur va.n het etatlor r€rtrokken wordea, naar d,e rosan$ zouèen geea roraaÉ Eeör rtJa
aIs dit ulet lets later zou worden. Afijn, uitel,nileltJk koaden
-ïe ilan toch ÏÍ66. I{a een todrlstÍsche toute ).ang:s de taaketatlone
Ín de ougeving, belandden w1J op de snelreg, ua&r pas na 45
ktloaeter édn der autorg (eensuur) tet begaf. t{aar na 6§n grsëp

uit het rijke assortlqent reselve-ondordelen sag dÍ.t cuvel sno1
verbolpen. 0nilertussea lagea $g al aott'anderhaLf, uur achter op
gchenar maar dit zou later" rulischoots goed warden genaaktr
[e].rerwege uertt gestopt voor 6én, twee, drle kop(pen] koffre
(doorEtrepon wat nlet ventoepasslng t"), ![a nog eeu uu:r. te
hebbaa geredea, beX"andden riJ utteinrlellJE ln 0terpÈergien alraar
de eutote werd,eu gestald. llol goede noed 6n nog geheel blaarvrlj
bagonnen wiJ aan d.E eersto klloueters en zonèar veel opoathoud
kuanen we tenslotte op canpíng 'fDulnlustn, §àsr re de ascht
zouden doorbrengenr' De verdere niil.dag rerd doorgebracht op hat
blj de caupÍíg gelegen terras" Er naevvolop u on, alleen de
aerveerEter ontlrik, in plaats hlErvan uocht Je aelf Jo bestelItngen proberen duidel.ijk te naken aaa. een llaf,tal,lrge, aL wat
oudere daue achter cLe bèr. 0m een uui of, ues begouneu de Èulkga
le rauouelen -Eorry, f outje, noet zi jn trkDorrsBrr en rcrd kennis
geaeakt ust lÍlllenple1 €èD'lekkere jongen dle het uldden boudt
tugeea een frlkkader en eeu gehakt.bel?! ook de petat glag grlf
\ra! de"hand" De avoud rerd gevu}d uet een bingoravoÍrd dtc tet
plaatse rerd gehouclen. 0p deaa avond uèrd de nuaÍsk? veraor8d
door ele ïítIlsn Braak dls zíjn aerrl eer aaadsed. I,ater op de
avond beSoa tlesg traa so$eatr een beetje tgellng te kfXJAèn yoor
otr§.g§nrc ouglek eu vereeheen oegq Ànd.rd §sseg op de d.lasltafel.
Da kelea rardlen behoorlijk scbor geochroeurd qn ro krau het dat
wtJ behoorllsk geruígIqos ín de tentet verrlrenanl
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De vorgende ochtend kàndea we ultErepen, naar ölt werd oas
ï
onnogeli.jk genaakt door dCa rtër beroníenË ïan §eganltraat (ceasuu=)i
ii
0m een uur of elf uerd vertrokkeu near Udanbout Èat Otehtcrblj
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bLeek te ltggen dan aanvankerijlc op gerekend ra§, Zo kwarn het
dg.t we de helernÍddag vríJ te besteclen hartden. Besloten werd on
hat verwarmde openl.uchtzwenbacl op te zoekea. l{a zorn vier kí}oneter gelopen te hebben, kwaro eind,eli jk het zwonbact in slcht.
Al. ta.ui,,, werd duidelÍjk dat het water niet zora aangeaean teupe::atuurtje had, net a1s gevolg dat ieclereen ook gauw weer op het
d:roge zat, ( " .. ) 0p d.e cauping teruggekonën, verden de prinussen
í]pgcstookt, TÍaerop vervoLgens soep, aarilappelpuree, rode kool en
.Dít liet een Leder zich goed snakeno
. vleesjus werd gebrouwen.
Ook op deze canpl.n,g was een kantJ.nè aenwezlg en ook hler werd een
feest gehoud.en, aL ruu noeaten we het weI zoader iÍílLen Braak
stellen, al was dit laatste nlbt z6 è?g. Er werd een pJ.ay-back*
show geörganl§eerd, rraarvau wÍ$ overÍgens welnLg hebben kunnen
genleten, ond.at rtJ niet Eeer in het hok past-teo. Tegen elven
werd. het wat rusliger en zochten wiJ ook een plaatsJe Ín de
kantine.. Ook hler we,rd het reer aen geuëlrtee boeL, het was dor
cok jaumer dat het tegen ëen uur of half é6n afgelop"r, ,:*" net
het feest. I{og Lang niet noe werd iLe tent opgeaoeht naar het
'nog ue1 evèn d.uurde voor ieder zrn praatsJe
had. gevonden eu

sliepc
Lreel te
ïroeg rerdenrce op uaandag ií Junl gewekt, naar het !{a§
:iË1. nodig ook, rvant we hadden een behoorli$k ala6 voor de boeg"
Dlie klloneters relgeteltl!! HaLverwege werd gestops voor 1g
bakken koffie en 2 thee, !íearna $e rÍeer geheel wakker voortscirreden. Eind.ellJk kwanen we d.an weer aaa ln Giersbergenr waar
wo:rc1er boven wond.er a1le autorg Ín engil stantten! fa Drunen
'werd geparkeerd bli het Autotron. Àl,Ies op het geblecL v&n arrtors
werd. hÍer tentoongesteld. (Bert werd eea bod, gerlaan op zrn
't
i':'n^ttr oo hen al.g truseunstuk. aan de tentooneigtttng toe te
voegenr maar cle. scheiding vÍe} hen toch te noellljk..) §oS ddnnaal
,onderbroken door een koffiestop kwanen rlJ den weer .terug in
íCastricum, id&ar we voor d.e d.eur afgeleverd werdenr Dat was teveas
{ne+ elnde van èen zeer geslaagd en gfeervol trriukEtarueekeild, waer
i-f'weeook
nog een beetje geschiedenis nee schrevenl D.r1 Het
it":***tg11:kend met de uínst gelopea kit onE'tera r r r . r i
.
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0ver een aantal weken gaan we weer op aonerkamp.
De bus ls geregelit en de tocht hebben we uitgezet.
0p nog wat kleine dingetjes .:::.n na is alLes rond.
ZoaLs íedereen weet gaan we dit Jaar naar de Eífel ln
Duitslancl. Ife reizen d.aarheea nret cle bus vaa Tervoort

uit

Castricum. We vertrekken on 8.00 uur tB Erorgeus vaaaf het
statlon en hopen dan om oagieveer 14.00 uur in het plaatsJe
DorseL te zijn !Íaar we een camping besproken hebben.
We worden op zaterdag 28 juJ.Í om ongeveer ï 5.00 uur uÍt
Pr{in opgehaald, zodat $e ongeveer Í9.00 uur }reer op het
station in Castricum zLjn.
AIs iedereen, rle s-el-egels kent en er zin Ln heeft, d.an
staat ons niets ueer iu de weg on er een gezellig kanp 1984
van te uaken !

ÏÍAT ï{EEryr JE- II{EE?
ï.n deze Ronderons

vindt je een checking-up Iljst; aLs je d,eae
f-ijst aanhoudt, heb je nietr te veel en niets te weinig óee.
Eoud ar rekening uee, dat je buitea je persoonlljke spullen
117 vun de teanspullen en 1/lB van de afdeltngsspulJ.en erblJ
krí jgt.
Be:rg Je paspoort g!g[ op ln Je rugzak, naar hoUd heu op. een
vel3.ige plaate bij Je, Je rugzak g.aat namelljk J.a de kofferbakken van de bus en daar kon Je niet eerd.er blJ dan dat we
op cle plaats van bestenuring ziJn aangei<onen.
Je neemt voor de heJ.e woenedag: brood ea ilrinken nee, frqlt
1s ook zeer aan te radea. lfeen dJ.t tlIes nee ln een losr,e
plas t i c za]x in cle bus .

rÍ4T. oÀJ.I{*J.E poEr{ pEzE TÀr{A§3.r§3

Tro€nsd.ag 18

JuLÍ vertrek

l

8.oo uur vanaf, het Etation
aankomst ongeveer 1 5.oo uur in Dorgel
. gelegen op 598 neter hoogte.
om

juli rustd.ag
vri jdag 20 juli lopen naaa Bod,enbach (+50 ,.1
zaterdag 21 juLi via een bergtop ven 600 neter lopen
iA
donderd.ag 1g

J--1!

zondag 22 ju,li
naand.ag 21 jui.i
dinsdeg 24 juLi

-----.Ir-

--

we naer Gefe1l
naar §chalkenmehren (aeze plaats
1:n:"
J.igt aan een neer op 420 roeter)

rustdag
Lopen naer Neroth (5OO

,.;
Dit is een vri ) zware tocht net twee
stijgingen en daling€nr'en het hoogste
punt op 620 meter.

woensdag 25 jull

lopen ,nàar Mtirtenbach
donderdag 26 juJ.t Lopen naar Hersd.orf bf Schoaeekea
vrijdag 27 julÍ rustdag en afsLuiting van het kamp
zaterd.ag 28 JuIi r s aorgens vroeg naa? prtim en daar d.e
st,ad beki..iken. 0n oyLsc\reer 13.oo uur
worden we weer opgehaald door Tervoort
,
en zijn we ongeveer 19.oo uur weer op
het station in Castricum.

Ars het nodig is pessen we de tocht aau, dit hangt af
de weerssituatie]
EI,KETE p,tÀÀTSJE§. WA.ÀR WE

van

KOME_N

- PrtÍn - Prtin Ls omgeven door een krans van beboste bergen.
Eet J.igt op 450 neter en teLt 5600 inwoncrg. Ook voor vluterspo'it is het een veel_bezochte plaats, Do etad wofdt beheerst
door een tn ?21 gestlchte abdij, die zeksr de noeLte uaard
Ís om te bekijkenr
- §charkenmehren À Ligt ongeveer vtjf ktloneter van Daunr'
tuèsen Daun en schalkeuroehren zirjn acht neren en ongevëér
vier zwenbaden. 0p de Eohe List, een jg4 neter hoge bergtop
nlakbij SchaJ.kenmehren verheft zl.c]n de Eifelsternwarte Eoher
LLst, observatoriun der Unlversitët Bonn, Deze. Ln 1966 g6"e€d.gekonen sterrenwacht is d.e op één na grootste van rle Boaclsrepubliek en édn van de nod.ernste van Europa.
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CHECKIT{G.UP

LISI

vervols klealinel
fegsgopl$j§ - kLedine:
,Í\
*utt1fofn:overhemd.,1angeb}auuebroekUl[-shírtso.i.d.
/\
,
Vsokkea zonder stoppen
en ll*shl.rt
O + korte broek
voói het 3.open
6- hoger goed ingelopen schoenen
§ slippers of gpnpies
.

net goed. profiel
f - extra onclergoedt
0 - za]s&oekeo

CL swembroek

* etenc'
feamspulle:r ---

G Lucifers
J 1epe1s en vorken

r: !q - regenPak '
=-@:
O - noèttng
f)- vaatdoek

-

- slauen:

wasaenS

.C- aooeJe net u eep
'D - hanctdoek en washandje
'
O- bad.hand.doek
j[-, -ts.* of borstel
€ - tancl.pasta en tand.enborsteL

uokken

:

sI-anen:

- pya0a
0* §laapzak evt. met bifrnealaken

a

stuk pS.astic om bij regen over
,1e doen
ie ruszà,k
-'1

- tent eet affl_toebehorea
.- diverse:
roL cl.osetpapier
. §f§eligggsrcu]1s.n€-§!-eg i
- pri&ussen ea reparatienateriaal ef,.benzine
- pa'nnensets
- blik/flesopener
- brooC.plank net mes
- roodrant:csn
'

q

,Ë paspoort (goed
opbergen, aaar
l.
nel* bÍnnen.handbereik)

zonnebríL
O- eveatuèle: nedi.eiJnen
g

- évtr Eorro€brand

:

uitgebreide E.E.B.0rsët
- f,ilncamera met fllus

,
-

afdeLingsgeld
:
waterzakken

,

,

afwasbors'tel
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I§&ogsgE§
ïIe bebben

t

het kanp begrào't
'- óp
ul.t de roraqkas hopen rne te hal.en
Kosten per rowan {t*
Totaal 18 x. f ZgOr--

f

29g
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lOOr-- !.p.
- I goi_f 5.22or--

gïgcÀvErf

.f 1.185t--

Voeding ,f l l r-- p.pr perdag
.18 personen x JQ dagien x, 111-"f
TeLefo onkos ten
Overnachtingsk os ten

'

-45 r*

I .870

r

4oot-27O

Reiskosten voor laatste d.ag naar prtÍrn
Recrcatle (Uezoek aan een grot of zwenbad)
Onvoorziene ultgaven( reservekae )

r--

I 50r-I 40,

.

--

2OOr--

Í 4.860r-Staf,kaartea
AanvuLLlng 8.8.8.0.

AfschríJvÍng

Í

50e

..-

5Or*:

.. 2OOr-ï

*

-. í O0y-*

,ÉFH____

l5t22O'-;
,
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*"f, lOOr-- afsph:!tjvea voor het kampeernaterlaaL
is erg
weinÍg, &àatr nísschiea houd.en ne aog nq.t oyer, u'l.t óe
^ I9§ëxVekas.

**ZLe voor het voldoea

íu dese

Bonderons.

van -kaupgelat
.,!

:

en eontributÍe, elderó

I

6rt líarw
Castrícun, I 6-6-1 984
Aan deRowanl.eden,

Volgeas nljn ad,nínLstratie ben je tot I jult l 9B4 f-íÉverschultligd aan eontributÍe.
Graag overnakeu op banknr. 8412 00 599 voor het eÍ.nd van

d.e

naand,.

Voor one kanp dat gehoudea rortlt ln Dultslantl van t8-28 Jult
1s d.e pereoonllJke biJèrage' gesteld op .;t,190r-- Lncluslef )
,6ts-rï€rbllJf-, eu versekerl,ngskos tear
Graag overnake!.op bauknr, a41z 00 599 voor het eiade van de
naand Junll I 984.

Contrlbuttc 7-5/

Kanp
rlotaal
'eLcle.
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hqó
n
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Ezaco Reizen Castricum
Stationsweg 13 190'l AA Castricum

Tel.

02518-55555

De Heer de Geest

Geelvinckstraat

90

1901 AK CASTRÏCUM
ORDERBEVESTIGING

18

april

'84

Naar aanleiding van Uw opdracht tot het uitvoeren van een tourwagenrit hebben wij hel genoegen Uw
reservering als volgt te bevestigen:

+ zaperdag 28 juli '84
woensdag tB 5uri lrSU om o8.oo uur ( heentransfer )

woensdag 18

Datum

Tijd van vertrek
Adres (voorkomen)

Station Castrioum:

Wagengrootte

t.b.v.

Omschrijving rit

Castricum overbrel8en naar Priim Duitsland en

1B pers.

terugtransfer,

Tijd van terugkomst

zaterdag 28

juli '84 om ca.

13.00 uur

af

Priim.

Bijzonderlreden

f

Ritprijs

1.785,00

incl b.t.w.

EoecJuoetx

Uitbreiding van de route en/of overschrijding van Je ritduur zullen U in rekening worden gebracht, t.w.:
f. n."u.-.t.... per uur, t. .n-.v...L.. per km. en Í..o..v.,.t
Voor de goede orde verzoeken wij U bijgaande kopie voor akkoord te ondertekenen en binnen vijf dagen
aan ons te retourneren.
Wij danken U voor de opdracht en vertrouwen dat de uitvoering daarvan naar Uw genoegen zal verlopen.
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AaIX,NMB Castricum no.65.13

Hoorn nr.271

