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ERIBELLE
Treffen 2022
19 t/m 23 Mei
Max 20
Eribellen
VOL = VOL
MET HET HOOFD IN DE (STOOM) WOLKEN !

15e Eribelle Treffen – Leven onder druk !
Kamperen in Dordrecht
Voor het 15e Eribelle Treffen zijn we welkom in Dordrecht, waar in het Eribelle weekend het omvangrijkste stoom
evenement van Europa wordt gehouden, te weten Dordt in Stoom. Het programma van Dordt in Stoom loopt het
hele weekend door en biedt van alles op het gebied van stoom. Op de website www.dordtinstoom.nl wordt het
evenement voor 2022 aangekondigd, maar het is op dit moment (januari 2022) nog niet geheel zeker of, vanwege
corona, het evenement doorgang zal kunnen gaan vinden. We verblijven op Camping Stayokay in Dordrecht, welke
gedurende het Eribelle Treffen helemaal gereserveerd is voor Eribellisten!
Stayokay Dordrecht ligt aan de rand van Nationaal Park “De Hollandse Biesbosch” en bestaat uit een hostel- en een
campingdeel. De camping ligt meteen naast het hostel. De faciliteiten van het hostel (de bar en het restaurant met
groot terras) zijn ook beschikbaar voor campinggasten. De directe omgeving biedt mogelijkheid tot het ondernemen
van een flink aantal activiteiten, zoals kanoën, fietsen, bevers spotten en wandelen.

Camping:
Voor de deelnemers aan het Eribelle-Treffen geldt een speciaal tarief, dat geldig is van donderdag tot en met
maandag, van slechts € 88,- per Eribelle. Er is gekozen om de maandag erbij te nemen zodat niemand verplicht is
om zondag om 12:00 de camping al te verlaten.
Als u wilt kunt u uw verblijf op de camping verlengen. Voor verdere (tariefs-) informatie verwijzen wij u graag naar de
alinea “Wat kost het?”. Iedereen wordt verzocht verlengsnoeren mee te nemen i.v.m. de afstanden tot aan de
stroompalen!
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Programma
Verwelkoming : Op donderdag 19 mei bent u vanaf 14.00 uur van harte welkom op Camping Stayokay. Die avond vindt
om 19.00 uur de officiële openingsceremonie plaats. Bij mooi weer op het Eribelle-terrein, bij slecht weer zal worden
uitgeweken naar een overdekte plaats elders op de camping.
Gezamenlijk “dineren” : Het gezamenlijk dineren is afhankelijk van de mogelijkheden die we tegen de tijd van het Treffen
zullen hebben.

Gezamenlijke activiteiten
Op dit moment hebben we nog geen activiteiten, maar zijn we volop bezig met het uitzoeken van de mogelijkheden om
met een grote groep iets te kunnen uitvoeren. Daarnaast staat heel Dordrecht in het teken van Dordt in Stoom en is hier
van alles te beleven.

Adresgegevens
Camping Stayokay
Baanhoekweg 25
3313 LA Dordrecht

WAT KOST HET ?

Camping:
Eribelle-Tarief van donderdag t/m maandag: € 88,- per Eribelle
(1 Eribelle, 1 auto, 2 volwassenen, incl. stroom, milieuheffing, toeristenbelasting).
Hond (max 1. aangelijnd!): € 1,50 per dag
Buffet: Niet inbegrepen, nog nader te bepalen.
Evt. Verlengen maximaal 7 dagen aaneengesloten.
De extra dagen moeten via het contactformulier van Stayokay Dordrecht worden aangevraagd en goedgekeurd.
https://www.stayokay.com/nl/hostel/dordrecht/camping
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AANMELDINGSFORMULIER
voor een Eribelle Treffen - Leven onder druk !
DEELNEMER(S):
Naam en voornaam (voluit):........................................................................................................................................................................m/v
Adres:................................. ..............................................................................................................................................................................
Postcode:............................................................Woonplaats:...........................................................................................................................
Telefoon:............................................................GSM........................................................................................................................................
Geboortedatum:.................................................Emailadres:.............................................................................................................................
Reisgeno(o)t(e):
(naam en voornaam, voluit) .
....................................................................................................................................................................................................................m/v
- Hond (aangelijnd!):

max. 1: Ο ja / Ο nee

- Eribelle: (aankruisen a.u.b.)

J-80 model: Ο Eribelle - Ο Eribelle Fashion
J-90 model: Ο 350HK - Ο 350DD - Ο 430HK - Ο 430DD - Ο 430TD -.

- Aankomst op: (datum).................................................................Vertrek op: (datum)...................................(data inclusief evt. verlenging).
U betaalt aan Eribelle Trefpunt enkel de verblijfskosten voor het Eribelle-Treffen (19 - 23 mei 2022, 4 nachten).
De extra dagen moeten via het contactformulier van Stayokay Dordrecht worden aangevraagd en goedgekeurd.
https://www.stayokay.com/nl/hostel/dordrecht/camping

- VERBLIJF OP CAMPING Stayokay:
Tarief Eribelle-Treffen, do. 19 t/m ma. 23 mei =

€ 88,-

Hond (max 1) € 1,50 /dag = € 6,-

€ ..........

Administratiekosten

€ 5,-

TOTAAL TE VOLDOEN: (Eribelle-Treffen) =

€ ........

Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 15 februari 2022, maximaal 20 equipes ! VOL = VOL
- Na ontvangst van uw aanmelding wordt u door Eribelle Trefpunt een reserveringsbevestiging met bankgegevens toegezonden
- Let op: uw reservering is bindend
- Het voor uw deelname verschuldigde bedrag dient uiterlijk 15 maart 2022 te zijn voldaan
- Annulering van deelname na 15 maart 2022 en/of No-Show ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.

Datum:...................................................................................HANDTEKENING:...........................................................................................
Het ingevulde aanmeldingsformulier per post of email zenden aan: Eribelle Trefpunt, Bekkerweg 49, 6417 BT Heerlen NL info@eribelle.nl

