
Rotterdam, 29 augustus 1993

Ha11o a11emaa1,

Hi er een bericht van de famili-e-weekend
voorbereidingscommissie. Vorige weel< zijn wij op pad
gegaan in en rond Schoorl.
conclusie gekomen dat

l{ij zi-jn hierbij Èor d
Schoorl en omgeving een

perfecte locatie is voor de Invasie 1994. Het
Noord-Ho11ands kustgebied ( van IJmuiden toE PetÈen )
bestaat uit een kilometersbrede strook strand, duj-n,
bos en heide waar het zeer goed fietsen en wandelen
is.

Even ten noorden van Schoorl, in het plaatsje Groet
ligt bungalowpark "Carpe Diern". Het park 1s gebouwd
in een vroegere boomgaard. De hulsjes (4-6 pers. )
z:-jn omgeven met bomen en struÍken, zodat de privacy
gewaarborgd is. 0p het park staat één grote
twin-bungalow welke aan 2xB personen plaats biedÈ.
Deze twin-bungalow is voorzien van een Èussendeur en
kan derhalve gebruikt worden door maximaal 16
personen. 0ns voorstel is om deze twin-bungalow te
huren en daarnaast een aantal huisjes voor 4-6
personen. De twi-n-bungalow kan dan a1s centrale
ont,moetingsplaats fungeren. De mensen welke prijs
stellen op meer pr j-vac1', kunnen plaaLsnemen en
overnachten in óén van de huisjes. Ileer informatie
over t'Carpe Diemtt is bii dit epistel gevoegd.

De duinen lenen zich goed voor een fietspuzzeT-
tocht, vossenjacht, schatgraverj-j etc. In het centrum
van Schoorl bevindt zich de befaamde klimduin. Voor
de sportÍevelingen onder ons een uitdaging om deze
duin te bekli-mmen en met i-jzíngwekkende snelheid de
benenwagen naar beneden Ee nemen. 0nder aan deze duin
staat café-restaurant ttHonky-Tonkttalwaar het bier en
de pannekoeken zeer goed smaken. Verder kan men in
Schoorl gezelJ-ig winkelen en er is een kroeg, annex
discotheek. Kortom, voor eIk wat wi1s.

In de directe omgeving ligt Alkmaar met op vrijdagochtend de kaas-
markt, het kunstenaarsdorp Bergen, de Broekerveiling in Broek op
Langedijk, de bollenvelden rond Egmond, diverse vogel- en natuur-
reservaten, etc. etc. etc.

Het ti-3dstip dat di-t zal gaan gebeuren is week 19 7994 of we1
1 L/n 15 mei '94. Omciat de scholen deze hele week vri j hebberr,
kunnen we er een hele week verblljven.
De prijzen voor de .hemelvaarts week zijn hetzelfde a1s vorig jaar.
FL 150,00 per volwassene en FL 50,00 per kind.
Omdat voor het bungalowpark vanaf 1 december gereserveert kan worden
is dit een prij sindicatie .

Deze prirrzen zi jn geDaseerd op pri jzen \/an vorig jaar.
Er kan dus gekozen worcien voor een twin-bungalou, e€rr zes-pers.
huisje en drie vier-pers. huisjes.
Dan gaan we er van uit dat ieciereen meegaal.(34 pers.)

\rriIlen jul1ie dii voorstel met elkaar'respreken en bínnen drie weken
laten weten wat ju11ie er van vinden?
Voor vragen en suggesties tel-. no. 01tl-4190809. (ELS )

SchooÍl en Groet-Camperduini
Tussen duin en groen

lnlichtingen bíi de VW-Sch-a, Ouinro"f,-
1, ,871 EA Schoorl, tel.02209-1504. Fax 1024
l/W-Groet/Camperduin, Heereweg 252a,
1873 GE Gro€t, tel. O22Og-1423.

ln het verlengde van Alkmaar-Bergen liggen
de dorpen Schoorl, Groet en Camperduin als
een kelen van lommerrijke pleisterplaatsen.
Daar vinden de kampeerders vele campings
en kampeerboerderijen. Dwalen door dlt gebied
is een avontuur op zichzelí. Hier rijzen de
hoogste duinen van Nederland uit het land-
schap op, met uitstekende bewegwijzering voor
heerlijke wandelingen. Aan de rand van het
hoge duin- en boslandschap liggen de drie

dorpen als aÍsluiting van het vlakke polderland
dat zich tot aan de horizon uitstrekt. Het
schouwspel dat de ondezoeker ondergaat als
hij de hoge duintoppen heeft beklommen en
landinwaarts kijkt, is adembenemend mooi en
uitstekend geschik om prachtige Íoto's te
maken. Wàt een ruimte. \Aht een Hollandse
pracht met molens en zo op het eerste gezicht
miniatuurdorp.ies tussen het groen. Gigantische
duinaÍgravin gen ziin tot pleisterplaatsen gepro-
moveerd waar hel gezin vertier vindt. Talrijke
goed onderhouden fiets- en wandelpaden
leiden vrij toegankeliik naar het strand en de
zee. \Ahndelaars, fietsers en ruiters (op speciaal
daarvoor aangelegde ruiterpaden) hebben het
voor hei zeggen als het gaat over het
uitgestrekte zand-, bos- en duingebied dat vele
kilometers breed is voordat men boven op het
laatste duin de glinsterende, altijd boeiende zee
aanschouwt. Wie eenmaal ziin vakantie in
Schoorl, Groet en Camperduin heeft doorge-
brach! genoten heeft van de zee, het strand
en de zegenende rust van de uitgestrekte
duinen komt altiid weer terug, soms zelÍs in
de herÍst en de winter om het genot van de
stilte als een mediciln te ondergaan.

Schoorl biedt naast natuur- en recreatieve
ontspanning in de vorm van duin, bos en het
educatieve centrum van staatsbosbeheer. ook
een winkelcentrum. Het ciorp is op dit gebied
duidelijk met z'n tijd meegegaan en ademt een
sieer van dienstbaarheid aan de bezoekers van
dichtbij en veraÍ.


