ARIEL RALLY 2016
Beste ARIEL vrienden, van harte welkom op onze jubileum rally in Heemskerk.
Het jubileum comité en ik hebben ons best gedaan een onvergetelijk weekend te organiseren en we zijn blij dat jullie
er bij zijn.
Op onderstaand kaartje zie je Stayokay, het Shell tankstation en een Jumbo supermarkt.
Dear ARIEL friends, a warm welcome to our Anniversary rally at Heemskerk.
The jubilee committee and I did our utmost to organize an unforgettable weekend and we are happy that you join
us.
On the map you see the Stayokay (castle), the Shell gas station and a Jumbo supermarket
Marco Boelis, Voorzitter / president
Ontvangst door / welcome by
Donderdag / Thursday
Marco Boelis
Kees van Kampen
Vrijdag / Friday
Ben Hopman
Jenny de Boer
Zaterdag / Saturday
Kees Heerooms

LET OP: ZORG VOOR EEN VOLLE TANK, GEEN TANKSTOP TIJDENS DE RONDRIT
ATTENTION: FUEL UP BEFORE TRIPS, NO TANKSTOP

Aanspreekpunt / contact
Rally coordinator +31 (0) 646706293 (Marco Boelis)
Stayokay
+31 (0) 251232288
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Programma jubileumrally 02 –05 juni 2016
Donderdag




12:00 – 18:00 ontvangst met gratis koffie, thee, limonade en boterkoek (in tent!)
18:30 – 20:00 diner (voorinschrijven)
20:30 – 1:00 heb een fijne avond met de andere deelnemers

Programme Anniversary Rally 2-5 June 2016
Thursday




12:00 – 18:00 welcome with free coffee, tea, lemonade and butter cake (in tent!)
18:30 – 19:30 dinner (please book in advance on booking form)
20:00 – 1:00 have a pleasant evening with other members
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Programma jubileumrally 02 –05 juni 2016
Vrijdag














Hele dag tot 18:00 uur ontvangst met gratis koffie, thee, limonade en boterkoek
08:00 – 09:00 ontbijt (voorinschrijven)
09:00 – 09:15 instappen bus
09:15 – 10:00 excursie naar Alkmaar (voorinschrijven)
10:00 – 12:30 bezoek aan de Alkmaarse kaasmarkt
12:30 – 14:15 zelf lunchen en/of attracties in Alkmaar bezoeken, zie site VVV Alkmaar
14:15 – 15:00 grachtenrondvaart Alkmaar
15:00 – 16:00 attracties in Alkmaar bezoeken
16:00 – 16:15 verzamelen en instappen bus
16:15 – 17:00 terugrit naar Stayokay Heemskerk
18:30 – 20:00 diner (voorinschrijven)
20:30 – 21:30 avondprogramma filmkijken in Ridderzaal
21:30 – 01:00 avondprogramma met o.a. tombola, foto’s kijken

Programme Anniversary Rally 2-5 June 2016
Friday














All day until 18:00, in tent only, welcome with free coffee, tea, lemonade and butter cake
08:00 – 09:00 breakfast (please book in advance on booking form)
09:00 – 09:15 assembly for boarding bus
09:15 – 10:00 trip to Alkmaar (please book in advance on booking form)
10:00 – 12:30 visit the cheese market in Alkmaar
12:30 – 14:15 choose lunch yourself and visit attractions in Alkmaar, see site VVV Alkmaar
14:15 – 15:00 canal boat ride in Alkmaar
15:00 – 16:00 visit attractions in Alkmaar
16:00 – 16:15 boarding bus
16:15 – 17:00 return to Assumburg
18:30 – 20:00 dinner (please book in advance on booking form)
20:30 – 21:30 watching watching old motorcycle movies in Ridderzaal
21:30 – 01:00 evening program including tombola, photos

Reisleider excursie naar Alkmaar / tourguide trip to Alkmaar: Gerard Apeldoorn +31 (0) 653292556

Google maps route: wandelen van Kaasmarkt naar Grachtentocht / walking from Kaasmarkt naar Canal cruise
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Info vrijdag / Friday
Tips om te bezoeken / tips to visit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kaasmarkt / Cheese market > Waagplein 2 1811 JP Alkmaar
Grachtenrondvaart Alkmaar / Canal cruise > Mient 1, 1811 Alkmaar
VVV / tourist information Alkmaar > Waagplein 2,1811 JP Alkmaar
Beatles museum > Noorderkade 130, 1823 CJ Alkmaar
Biermuseum / Beermuseum ‘De Boom’ > Houttil 1,1811 JL Alkmaar
Stedelijk Museum > Canadaplein 1,1811 KE Alkmaar
Kaasmarkt / Cheese market

Grachtenrondvaart/ Canal cruise

VVV / tourist information

Toerist kaart / map Alkmaar
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Beatles museum

Biermuseum / Beermuseum

Stedelijk Museum
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Restaurants & bars

Programma jubileumrally 02 –05 juni 2016
Zaterdag







08:00 – 09:00 ontbijt (voorinschrijven)
09:45 – 10:00 verzamelen voor rondrit
10:00 – 16:30 rondrit + museum + lunch (voorinschrijven)
16:30 – 17:30 optioneel: kofferbak onderdelenmarkt / wandeling / kasteeltuin
18:30 – 20:00 diner (voorinschrijven)
20:30 – 01:00 feestavond met band in de Ridderzaal

Programme Anniversary Rally 2-5 June 2016
Saturday







08:00 – 09:00 breakfast (please book in advance on booking form)
09:45 – 10:00 assembly for bike run
10:00 – 16:30 bike run + museum + lunch (please book in advance on booking form)
16:30 – 17:30 optional: trunk market / walk / ………………….
18:30 – 20:00 dinner (please book in advance on booking form)
20:30 – 01:00 party with band in the Ridderzaal

Reisleider rondrit / tourguide bike run: Ben Hopman +31 (0) 615108370
1. Lunch
1. 2. Museum
De Brug
Grootmoederstijd en motorenmuseum
Binnenhaven 2
Schulpweg 47
1761 JR Van Ewijcksluis
1733 AT Nieuwe Niedorp
+31 (0) 223533807
+31 (0) 226413571
Lunch: Extra consumpties worden meteen met je afgerekend. PIN of cash betalen is mogelijk.
Lunch: Additional drinks have to be paid immediately. ATM card or cash payment is possible.
Bezemwagen / Support Vehicle
Yvonne volgt de groep alleen op de doorgaande wegen.
Yvonne Dekker: +31 (0) 681245904
Als je pech hebt kan je Yvonne bellen.
Yvonne follows the group only on the main roads.
If you have a failure, call Yvonne.
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- ZATERDAGRIT - FOLLOW UP SYSTEM - SATURDAY TOUR Er is een VOORRIJDER en een ACHTERRIJDER.
Deze personen zijn herkenbaar aan de oranje reflecterende vesten die ze dragen.
Aangekomen bij een plek waarvan richting moet worden veranderd wijst de voorrijder de rijder achter hem waar te
gaan staan.
Wanneer u deze opdracht krijgt handel dan als volgt:
 zorg dat u op veilige plek naast de rijbaan staat
 geef de volgende deelnemers de te volgen richting aan, u bent wegwijzer.
 vertrek niet voordat de achterrijder met oranje hes aankomt, houdt er rekening mee dat het wachten kan soms
lang duren, soms meer dan 20 minuten.
 als de achterrijder gearriveerd is sluit u weer aan in de groep
Als er deelnemers zijn die de taak van het wegwijzen niet op zich willen of kunnen nemen, ga dan niet direct achter de
voorrijder rijden, maar blijf in het midden van de groep. Of rijd de tocht op je eigen houtje met de gekregen route
beschrijving.
We wensen u een mooie rit. Nederlandse Arielclub.
NB.
Wanneer u zelf altijd een oranje hes draagt vragen wij u dit keer af te doen of te ruilen tegen een geel hes (vraag
de organisatie)
GEEN TANK STOP
TANK VAN TEVOREN

NO TANK STOP
PLEASE FUEL UP IN ADVANCE

FOLLOW UP SYSTEM
During our tour the group has a FRONT DRIVER and a TAIL DRIVER.
Both can be recognized because they wear reflective orange suits.
Once arrived at a junction or roundabout the front driver points at a driver next to him where tot stand and wait.
In case you get this task, act as follows:
 make sure you are in a safe place, beside the road
 indicate to all drivers the direction they have to follow, you are a signpost
 do not leave until the tail driver with orange suit arrives, take into account this may take a long time,
sometimes more than 20 minutes
 once the tail driver has arrived join the group again
In case you don’t want nor can’t act as a signpost make sure that you do not drive behind the front driver but stay in the
middle of the group. Of course you can also drive the route on your own using the route description.
Whatever you choose, drive safely and have a nice trip!
Note: In case you wear an orange suit yourself we kindly ask you to take this off or switch to a yellow one (the
organisation has one for you)
Reisleider rondrit / tourguide bike run: Ben Hopman +31 (0) 615108370
2. Lunch
2. 2. Museum
De Brug
Grootmoederstijd en motorenmuseum
Binnenhaven 2
Schulpweg 47
1761 JR Van Ewijcksluis
1733 AT Nieuwe Niedorp
+31 (0) 223533807
+31 (0) 226413571
Lunch: Extra consumpties worden meteen met je afgerekend. PIN of cash betalen is mogelijk.
Lunch: Additional drinks have to be paid immediately. ATM card or cash payment is possible.
Bezemwagen / Support Vehicle
Yvonne volgt de groep alleen op de doorgaande wegen.
Yvonne Dekker: +31 (0) 681245904
Als je pech hebt kan je Yvonne bellen.
Yvonne follows the group only on the main roads.
If you have a failure, call Yvonne.
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Programma jubileumrally 02 –05 juni 2016
Zondag









08:00 – 09:00 ontbijt (voorinschrijven)
09:00 – 10:00 slaapkamers verlaten met eigendommen
11:00 – 12:00 concours d’ élégance op verharding rondom ronde voortuin
12:00 – 13:00 lunch individueel (voorinschrijven)
11:00 – 14:00 receptie Eenhoorn clubs (Engelse oldtimer motor clubs)
14:00 – 15:00 prijsuitreiking en slotwoord comité
17:00 sluiting evenement
18:30 – 20:00 diner voor de overblijvers (apart op te geven)

Maandag



08:00 – 09:00 ontbijt voor de overblijvers (apart op te geven)
09:00 – 10:00 vertrek laatste deelnemers

Programme Anniversary Rally 2-5 June 2016
Sunday









08:00 – 09:00 breakfast (please book in advance on booking form)
09:00 – 10:00 vacating bedrooms, incl. your luggage
11:00 – 12:00 concours d’ élégance
12:00 – 13:00 lunch individual (please book in advance on booking form)
11:00 – 14:00 reception Eenhoorn clubs (owners other veteran English motorcycle brands in NL)
14:00 – 15:00 awards ceremony and closing remarks committee
17:00 closing event
18:30 – 20:00 dinner for people who stay overnight

Monday



08:00 – 09:00 breakfast for people who stay overnight (please book in advance on booking form)
08:00 : 10:00 departure last participants

Download deze papieren met je smartphone / Download this papers with your smartphone
http://arielclub.nl/Welkom_ariel_rally_2016.pdf

8

- Hostel
- Receptie
- Bar
- Ontbijt
- Diner

: 07.00 - 00.00 uur
: 08.30 - 20.00 uur
: 17.00 – 00.00 / 01.00 uur
: 08.00 - 09.30 uur
: 18.00 – 19.00 uur

Huisregels voor alle gasten van Stayokay hostel Heemskerk
Openingstijden:
























Kamers zijn vanaf 15.00 uur beschikbaar voor gasten.
Gelieve uw kamer op de dag van vertrek voor 10.00 uur te verlaten.
Het verblijf verlengen dient voor 10.00 uur ’s ochtends bij de receptie plaats te vinden.
Uit hygiënische overweging is het gebruik van lakens verplicht. Het beddengoed is bij de prijs
inbegrepen. U wordt vriendelijk verzocht de lakens bij vertrek in te leveren bij de receptie.
Bij het inchecken ontvangt u een kamersleutel. Deze dient u bij vertrek weer in te leveren.
Houdt u rekening met andere gasten. De nachtrust van de andere gasten dient gerespecteerd
te worden tussen 23.00 en 07.00 uur.
Roken is in dit gebouw verboden
Het onklaar maken of onnodig in werking stellen van brandmeldsystemen heeft een boete van
€ 250 tot gevolg.
Het is niet toegestaan drugs in en om het hostel te gebruiken
Het nuttigen van zelf meegebrachte (alcoholische) dranken en voedingswaren, anders dan die
producten die betrokken zijn bij het hostel, is niet toegestaan (zie ook de Uniforme
Voorwaarden). Voor een drankje bent u van harte welkom in onze bar.
Fietsen en auto’s dienen te worden geparkeerd op de daartoe aangegeven plaatsen.
Laat waardevolle spullen niet onbeheerd achter in uw kamer. De algemene
aansprakelijkheidsvoorwaarden van Stayokay zijn hierbij van toepassing, deze vindt u bij de
receptie.
Bij de receptie kunt u informatie krijgen over Stayokay, Hostelling International en de
toeristische mogelijkheden in de omgeving.
Schade aan de kamer moet bij aankomst gemeld worden aan het hostel. Eventueel door u
toegebrachte schade zal door het hostel bij u in rekening worden gebracht
Bij extreme vervuiling van de kamers behouden wij ons het recht toe schoonmaakkosten in
rekening te brengen.
Tussen 23.00 en 07.00 uur ’s ochtends zijn wij voor noodgevallen bereikbaar. Voor instructie
verwijzen wij u naar de receptie.
In geval van brand, sluit alle ramen en deuren, verlaat onmiddellijk uw kamer en volg de
bordjes naar de dichtstbijzijnde uitgang. Maak uitsluitend gebruik van de trap.
Het hostel behoudt zich het recht voor om een ieder die zich niet houdt aan de doelstellingen
van Stayokay, of wangedrag vertoont, de toegang te ontzeggen.
Stayokay is nimmer verplicht het huisdier van een gast toe te laten met uitzondering van
geleidehonden.
Wij besteden veel zorg aan de goede ontvangst en verzorging van onze gasten. Mocht u toch
een mankement ontdekken of niet geheel tevreden zijn, geef dit dan door aan de receptie. Wij
zullen ons uiterste best doen voor een oplossing. Vanzelfsprekend zijn wij aan het einde van
uw verblijf benieuwd naar uw ervaringen en stellen het invullen van een gastenenquête zeer
op prijs
Dit Stayokay hostel heeft het Europees Ecolabel, een EU-keurmerk voor bedrijven die voldoen
aan de eisen voor een minder milieubelastende bedrijfsvoering. Help het milieu door het
milieubeleid van Stayokay te ondersteunen. De richtlijnen zijn te vinden op je kamer.

Voor zover hierboven niet vermeld, zijn de Uniforme Voorwaarden van Stayokay van toepassing.
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- Hostel
- Reception
- Bar
- Breakfast
- Dinner

:07.00 - 00.00 hours
:08.30 - 20.00 hours
:17.00 – 00.00 / 01.00 hours
:08.00 - 09.30 hours
: 18.00 – 19.00 hours.

House rules applicable to all guests at Stayokay hostel Heemskerk
Opening hours





















Rooms are available for guests from 15:00 hours.
Please vacate your room by 10:00 hours.
Extensions must be arranged at reception by 10:00 hours.
In the interests of personal hygiene, the use of sheets is obligatory. Bedding is included in the price.
You are kindly requested to return the sheets from your bed to the reception prior to departure.
Be considerate towards your fellow guests. Please respect their right to a good night’s rest between
23:00 and 07:00 hours.
You are not allowed to smoke in the building
Damaging or unnecessarily triggering the fire alarm systems will result in an immediate fine of
€ 250.
The use of drugs is strictly prohibited in or around the hostel premises.
Consuming your own (alcoholic) beverages and foodstuffs, other than those products provided by
the hostel, is prohibited (see also the General Conditions).
You are most welcome for a drink at our bar.
Bicycles and cars should be parked in the areas designated for such purposes.
Do not leave valuables unattended in your room. The general conditions of liability of Stayokay
apply in this respect and are available at reception.
At the reception, you will find information about Stayokay, Hostelling International and the tourist
attractions and facilities in the surrounding area.
On arrival, you must notify the hostel if anything in your room is damaged. The hostel will charge
you for any damage you may have caused during your stay.
If a room is left in a filthy state, the hostel reserves the right to charge you accordingly.
Between 23:00 and 07:00 hours the hostel management is available in the event of an emergency.
For further details, please contact the reception.
In the event of fire, close all windows and doors, leave your room immediately and follow the signs
to the nearest exit. Only use the stairs to vacate the building.
The hostel reserves the right to deny any person access to the hostel if they fail to comply with the
aims of Stayokay or misbehave in any manner.
Stayokay is never bound to allow a pet belonging to a guest access to the hostel, except if this
concerns guide dogs for the blind.
This Stayokay Hostel has a European Eco-label, an EU symbol for companies doing business in a
way that complies with guidelines for reducing the burden on the environment. Please help protect
the environment by supporting Stayokay’s environmental policies. You can find the guidelines in
your room.

Insofar as this is not specified above, the General Conditions of Stayokay apply.

