Verslag Warmenhuizen Camping De Kolibrie van 11 juni tot 18 juni
Een geslaagde week kamperen waarvan de groep bestond uit 11pers. en daar 3
aspirantleden onder waren. Mariline is tussendoor nog 2 nachten geweest en had een
stadswandeling door Alkmaar georganiseerd.
Lijkt mij leuk om even een overzicht te maken van wat we die week hebben gedaan met
dat mooie weer.
Vrijdag aankomst op de camping ontvangst door Elly met ko e en koek.
Zaterdag op de ets via Schoorl naar zee en daar gewandeld langs het strand.
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In die week zijn er ook wat leden die zelf wat ondernamen. De groepjes vormden zich
vanzelf s’morgens om 10 uur bij de ko e.
Zondag etstocht door verschillende dorpjes, mooie tocht veel waterplezier gezien. Ook
wat zijn er naar zee geweest en 1 heeft er gezwommen.
Maandag ge etst naar Geestmerambacht en een wandeling om het meer gemaakt.
Anderen hebben de route door de dorpjes ge etst.
Dinsdag een stadswandeling door Almaar en een rondvaart waarbij 22 keer bukken
vanwege de bruggen waar we onder door gingen. Tegen het eind van de middag een visje
op de camping bij de viskraam die er stond hmmmm….. Gemma heeft nog paard
gereden langs het strand.
Woensdag etstocht richting Camperduin. Wat gingen er langs het strand wandelen en
anderen iets nuttigen op een terras. Door de duinen weer terug. Om 18.00 uur uit eten
met z’n allen bij een molen in Koedijk. Heerlijk gegeten en buiten op het terras.
Donderdag op de ets door Schoorl en Bergen naar Bergen aan Zee. Eerst ko e aan het
strand en wandelen langs de zee, ook zijn er wat gebleven om te zwemmen. Terug van de
wandeling door de duinen ge etst richting Schoorl en daar een ijsje genomen.
Wat avonden hebben we na de ko e vanaf de camping wandelingen gemaakt richting
het Geestmerambacht meer.

Het leuke van de omgeving is dat het zo wisselend is. We hebben geluk gehad met het
mooie weer het kon niet mooier. Een een hele jne sfeer in de groep. Genoten!!!!!!!!!
Vrijdag nog met elkaar ko e gedronken voor ieder weer huiswaarts keerde.
Een ieder bedankt die er aan mee geholpen heeft en waar je met plezier aan terug kan
denken.
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