TR1. Treffen 2021
Na een tweetal mislukte pogingen (corona crisis) is het gelukt om een goede locatie voor ons treffen in
Nederland te vinden.
Het TR1 treffen zal plaats vinden van vrijdag 13 augustus tot en met zondag 15 augustus 2021 op
motorcamping ’t Wit Veen in Eastermar (www.motorcampingwitveen.nl).
Eastermar ligt in het noorden van Nederland in de provincie Friesland.

De motorcamping is gelegen in het prachtige coulissenlandschap van Friesland ongeveer 6 kilometer ten
noorden van Drachten en 4 kilometer ten oosten van Eastermar. Een route voor TomTom of Garmin is te
downloaden op bovenstaande website (route Arnhem - camping ‘t Wit Veen).

Op de camping kunt je naast slapen in een eigen tent ook overnachten in een blokhut (apart te reserveren
en af te rekenen, dit zelf met de eigenaar van de camping regelen).
Programma:
Aankomst vrijdagmiddag vanaf 15.00uur
Vrijdagavond een warm en koud buffet, bestaande uit:
Bami, nasi, varkenssaté in saus, kipfilet in saus, drumsticks/spareribs, verschillende soorten salade,
kruidenboter en stokbrood.
Zaterdagmorgen ontbijtbuffet.

Zaterdag overdag: Toertocht vertrek ca. 10.00
Zaterdagavond BBQ, bestaande uit:
Mix van minimaal 8 soorten vlees, 5 stuks per persoon, stokbrood, opgemaakte salade, kruidenboter en
diverse sausen.
Zondagmorgen ontbijtbuffet.
Inclusief 2 overnachtingen en vrij drinken *) en inclusief gebruik van sanitair (warme douches!).
Tot zondagmorgen 12.00uur.
*) Bier, wijn, frisdrank, koffie en thee. Andere alkoholica is toegestaan maar moet jezelf meenemen.
Er bestaat de mogelijkheid om eerder te komen en/of langer te blijven, dit moeten jullie zelf met de eigenaar
regelen.
Als je komt dit graag opgeven per mail aan mij (makail.vanveen@gmail.com) voor 6 augustus met
vermelding van naam en aantal personen (dit in verband met de catering).
De richtprijs voor het hele weekend is Euro 110.
Indien het door de corona omstandigheden niet mogelijk is om het treffen door te laten gaan, dan zal ik dat
via het TR1 forum zo spoedig mogelijk laten weten.

-Met ingang van 26 april 2021
Roel van Veen

