VELDDAGEN

17/18/19 MEI.

“ LUNTEREN “

Minicamping Wuitekamp

Beste leden, ook dit jaar worden er weer velddagen georganiseerd namelijk 17/18/19 mei a.s.
Dit jaar op een nieuwe locatie. We gaan naar minicamping Wuitenkamp te Lunteren. www.wuitekamp.nl
Wuitenkampweg 20 6741 CN Lunteren

De vrijdag staat in het teken van opbouwen van de grote tent en masten/antennes en zaterdag voor lekker
experimenteren en verbindingen maken. Het afgelopen jaar hebben we wat nieuwe gezichten mogen zien
tijdens te velddagen en wij hopen dat die mensen ook weer aanwezig zijn. Ook hebben de clubs uitbereiding
gehad van een aantal leden, deze worden natuurlijk ook hartelijk welkom geheten tijdens het weekend.
Voor diegene die niet weten wat de velddagen inhouden, op nummer één staat het gezellig samenzijn met
mensen die dezelfde hobby uitdragen. Leuke verhalen en ervaringen uitwisselen, nieuwe ideeën opdoen en
misschien wel wat leuke verbindingen maken. Niets hoeft en bijna alles mag. Ook is het de bedoeling om dit
jaar ook weer een BBQ te organiseren zodat een ieder die dat wenst zaterdag 18 mei aan kan schuiven voor
een lekker stukje vlees. Diegene die mee willen doen met de BBQ dienen dit zo spoedig mogelijk op te geven
en dat kan via de WhatsApp-groep (Erik zal zorg dragen voor de BBQ aanmeldingen). De kosten voor de BBQ
zijn op dit moment nog niet geheel inzichtelijk maar zullen rond € 15,- pp. Uitkomen.

Aangezien we dit jaar dus op een camping staan, heeft dat wel financiële gevolgen t.o.v.
voorgaande jaren. Een overnachting op de camping kost €5,- pp. De overige kosten van
verblijf worden door de club betaald.

Een planning voor het opbouwen en afbreken van de spullen zal volgen. Reserveer de datum(s) alvast in je
agenda. Alle leden zijn meer dan welkom, ook al is het maar voor een bakkie koffie. Je dient zelf te zorgen
voor een stoel/bestek, beker, bord en evt. slaapgerei.

Ook al je verder niet deelneemt aan het weekend van de velddagen ben je natuurlijk van harte welkom. De
velddagen zijn een ideale gelegenheid om je antennes te testen, hiervoor is het nodige apparatuur
beschikbaar en als we honger hebben gekregen na al dat meten, zal de slager ons voorzien van een lekker
BBQ welke rond 18:00u begint. Als je je opgeeft voor de BBQ verwachten we ook dat je daadwerkelijk
aanwezig bent. De clubs hebben niet de mogelijkheid om op te draaien voor de dan gemaakte kosten.

Laat bij voorkeur via de Whats-app weten of je komt en of je
mee doet met de BBQ. Emailen kan ook: info@pa7es.nl

