
Het najaarstreffen dit jaar vind plaats in het dorpje Elim. 
Velen onder ons zullen zich afvragen waar ligt het plaatsje Elim. Het is een Drents dorp welk ligt in 
de driehoek van Hoogeveen, Slagharen en Coevorden. Het dorp telt ongeveer 2400 inwoners. Het 
centrum ligt +/- 2 km van de camping. 
Onze gastvrouw is Henny Wedzinga. 
Het adres van de camping is: 

Camping Myry, Brandligtswijk 10, 7916 VK Elim. 
Tel.nr. 06-13717783  

Op camping Myry vindt u rust, natuur en ruimte om te ontdekken.  
De camping beschikt sinds 2017 over een nieuw verwarmd sanitair gebouw. Gebruik van douches en warm water is 
gratis. Er is ook WIFI. 
Deze camping heeft een recreatieruimte ter beschikking alwaar wij het gehele weekend gebruik van kunnen maken. 
Er is een kast met boeken en spelletjes. Tevens bevindt zich in de recreatieruimte een uitgebreid assortiment folders 
van activiteiten in de omgeving inclusief fietsroutes. Broodjes kunt u bestellen via bestelformulieren deze liggen 
eveneens in de recreatieruimte. Voor een kleine hap zoals patat en snacks kan men ook terecht. Tevens verkoop van 
“vergeten boodschappen", of als u geen zin heeft boodschappen te doen. We kamperen op een grasveld. Voor de  
kleinere kinderen hebben ze een mooie speeltuin en een zandbak. 
Vooral wandelaars kunnen hier uit de voeten aangezien de natuurgebieden als Nationaal Park Dwingelderveld en het 
Holtingerveld op korte afstand liggen. 
De toerit naar de camping voor onze busjes wordt aangegeven via onze wegbewijzering.  
 

programma  
vrijdag 20 september 
• tussen 10.00 uur en 17.00 uur wordt u welkom geheten door onze ontvangst commissie. 
• 20.00 uur is de opening in de tent onder het genot van een welkomstdrankje.  
• Na de opening is er een gezellig samenzijn in de recreatieruimte tot uiterlijk 24.00 uur. 
Zaterdag 21 september: 
• Zaterdagmorgen hebben we het Technisch vragenuurtje in de recreatieruimte. Eventuele vragen die enige 
voorbereiding nodig hebben kan men schriftelijk indienen tot en met zaterdagmorgen 10.00 uur bij leden van de 
Technische Commissie of in de ideeënbus. 
• Er zal deze zaterdag wederom een onderdelenmarkt gehouden worden.  
• Eigen Gemaakte of gebruikte spulletjes mogen ook te koop aangeboden worden. 
Doch er mag niet voor commerciële doeleinden verkocht worden. 
• In de loop van de dag zal er uitleg worden gegeven over  onze website. 
• Zaterdagmiddag zal er voor de kinderen een spelmiddag georganiseerd worden. 
• Tevens wordt er weer rondgegaan voor de Tombola. 
• BBQ. Het bestuur zorgt voor de BBQ’s. Alle lekkere dingen moet u zelf meebrengen. 
• Zaterdagavond een gezellige avond met elkaar in de recreatieruimte  met muziek, verzorgd door onze 
welbekende DJ Gerrit. De trekking van de lotjes vindt dan ook plaats. Om 23.00 uur gaat de muziek uit en om 24.00 
uur sluiten we de kantine. 
Zondag 22 september: 
• Om 13.00 uur is er napraten met een kop koffie of thee en wat lekkers in de recreatieruimte waarna het 
weekend wordt afgesloten 
• 18.00 uur. Mensen die alleen voor het treffen komen worden verzocht rond die tijd het veld te hebben 
verlaten. 

De  Kosten voor een treffen zijn: 
• een persoon                       € 46.50 
• twee personen                                    € 55.00 
• elk persoon van 12 jaar t/m 17 jaar       € 5.00 extra 
• elk persoon van 18 jaar en ouder                    € 8.50 extra 
• kinderen van 0 t/m 11 jaar                                           gratis 
• honden                                                                             gratis 
 
De betaling voor het treffen dient uiterlijk 14 september te zijn voldaan.  

Inschrijven betekent: Zowel formulier opsturen/mailen als ook het geld overmaken. 
Geld overmaken op Iban Nr: NL97 RABO 0373 0779 63 t.n.v. VW LT Club te Heino. Voor het buitenland: BIC: RABONL2U 
Natuurlijk mogen degenen die eerder of langer willen blijven dit doen. De prijs voor die betreffende overnachtingen 
kunt u bij de camping afrekenen tegen een aangepaste LT prijs. 
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