
Brandertreffen 2018!

Alleen voor motorrijders die zelf hun potje koken

(25), 26 en 27 MEI Camping Emmerdennen Oude Roswinkelerweg 118, 7814 RT Emmen

Waar gaat het over?

De bedoeling van het brandertreffen is dat je met een liefst oudere motorfiets komt, kampeert en 

uit grotendeels verse ingrediënten een maaltijd bereidt op een meegebracht kooktoestel*.

Vind je het gewoon lekker om zelf te koken op je benzine of spiritusbrandertje dan zit je hier helemaal 
goed.

Ben je gegrepen door het buitenkoken op een zelfgebouwd of zelfs zelfontworpen kooktoestel - 

zoek bij youtube naar 'petrol stove' of 'alcohol stove' en raak een paar uur van de wereld - dan ben je 
ook meer dan welkom.

*Er mag absoluut niet op gas van gasflesjes of gastankjes o.i.d. gekookt worden!

Om het een beetje spannend te maken is er ook dit jaar weer een mooie prijs te winnen voor wie het 
lekkerste gekookt heeft.

Er is een deskundige jury bestaande uit drie ervaren lekkerbekken die langs komt proeven.

De branderkookcontest is vanaf 18.00 uur zaterdag en eindigt om 21.00 uur; de uitslag volgt later die 
avond. Als je gewoon een fijn weekend wilt hebben in het prachtige Drenthe, ben je natuurlijk ook van 
harte welkom. Kom je helemaal niet aan koken toe, dan kun je mee eten uit de meerpersoonspot die 
Dinant bereidt op een tweepits Coleman benzinebrander.

De camping ligt in de Emmer Dennen aan de rand van Emmen en is daar ook naar genoemd.

Supermarkten en gewone zaken als een groenteboer en een slager en zelfs een Turkse, Russische of

Chinese winkel zijn allemaal binnen 5 tot 10 minuten te bereiken, zodat je benodigde ingrediënten 
eventueel ter plekke gemakkelijk kunt aanschaffen.

Er is gezorgd voor een paar kratjes bier, een paar flessen wijn en frisdrank, daar moet je niet zelf mee 
gaan slepen. Je streept af wat je gebruikt en later gooi je wat het kost (inkoopprijs) in een bakje, 
simpel zat.

Er is een welkomstplekje bij de kapschuur waar bij aankomst wordt ingeschreven en een borreltje 

of alcoholvrij slokje aangeboden wordt samen met een heerlijk stukje originele dreuge Drentse worst, 
zoals dat gaat in Drenthe.

Je bent op vrijdag 25 mei vanaf 12.00 uur al van harte welkom.

Voor dit treffen geldt voor een overnachting met tent en motorfiets een prijs van 10,00 euro voor 

1 persoon, een passagier betaalt dan 7,50 euro.

Kom je vrijdag al, dan is de totaalprijs 18,00 voor 1 persoon en voor een eventuele passagier 13,00.

Afrekenen doe je bij Dinat Dekker.We stellen het erg op prijs als je van tevoren even meldt dat je 
komt, dan heb je in ieder geval een plekje! hmk@home.nl Het maximaal aantal tentjes is bepaald op 
20 stuks, dan blijft het aantal te proeven potjes nog behapbaar.
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