Lieve kampeerders en vrijwilligers,
De gemeente Utrecht heeft ons vanochtend laten weten dat De Buurtcampings
in Utrecht dit jaar niet door kunnen gaan. Zij hebben, naar aanleiding van de
landelijke maatregelen en overleg in de regio, besloten om geen vergunning af
te geven voor onze kampeerweekenden en programma’s.
Wij voelen ons verslagen. Niet omdat we koste wat het kost een evenement willen neerzetten. Maar
omdat wij merken dat voor veel mensen de afgelopen 1,5 jaar een enorm stressvolle periode is
geweest. Wij hierdoor meer dan ooit, de noodzaak zien van samenkomen, een vakantiegevoel,
ontspanning, van De Buurtcamping.
We hebben samen heel hard gewerkt, als team, met Utrecht, vrijwilligers, kampeerders. Ook aan
de partners, sponsoren, leveranciers, iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen: we zijn trots op
dit ‘samen’ en we willen iedereen bedanken.
De komende tijd zoeken we uit hoe we dit jaar afronden en hoe we een volgende editie mogelijk
kunnen maken. Mochten mensen vragen hebben, of steun willen betuigen: dat doet ons goed. Mail
vooral op utrecht@debuurtcamping.nl, laat een berichtje achter op FB of Insta.
Kaartverkoop: Je kunt je geld terug krijgen voor je ticket. Mail dan info@ikbenaanwezig.nl dat je
de bestelling wilt annuleren, en noem het ordernummer van je bestelling. Mocht je je
kampeerticket willen geven als donatie, dan kan dat ook. Dan hoef je niets te doen. We gaan kijken
of we met de donaties nog iets kunnen organiseren later dit jaar. Voor overige vragen hierover, mail
ons op kaartverkooputrecht@debuurtcamping.nl.
Liefs, namens het hele Buurtcamping-Utrecht team,
Marloes, Gysbert, Myrthe van Noordse Park,
Dimitry, Marije, Bart van Majellapark,
Rachella van Park de Gagel,
Julius en Sharon van Griftpark,
Willie, Marloes, Jasmijn van Park Transwijk,
Stephanie, Patricia, Olivier van Park de Koppel,
Joyce en het HELE TEAM van Hoge Woerd
IN DE PERS
Lees hier het bericht op AD.nl:
https://www.ad.nl/utrecht/buurtcamping-utrecht-vijf-dagen-voor-start-afgelast-over-een-kam-ges
choren-met-grote-evenementen~a5620f24/
Lees hier het interview met Eva op de NUK:
https://denuk.nl/organisatie-buurtcamping-nog-steeds-teleurgesteld-over-afgelasting-de-gemeen
te-lijkt-ons-als-een-braderie-te-behandelen/

