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Opbouw en avondprogramma

Mededelingen

De afgelopen dagen is er hard gewerkt door de organisatie om het terrein
op te bouwen. Nu is het tijd voor jullie, de deelnemers, om het kampterrein
op te bouwen. Hopelijk hebben jullie een mooi plekje gevonden en staat je
tent al! In het programmaboekje kunnen jullie de plattegrond vinden van het
terrein. Voor vanavond is het belangrijk dat jullie de kampvuurkuil en de
huiskamertent kunnen vinden.

Bij de infotent vinden jullie een
mooi
prikbord
waar
alle
mededelingen
op
worden
geplaatst.
Bijvoorbeeld
de
wijzigingen van workshops en
waar ze worden gegeven. Voor
de meest up-to-date informatie
loop je dus langs de infotent.

Om 21.00 uur begint de opening van de Landelijke Scoutiviteit in de
kampvuurkuil. Op je voedingskaart zit een stickertje in een bepaalde kleur,
ga in het vak zitten met dezelfde kleur. Tante Tebbie uit Rotterdam zal de
avond open met een pubquiz. Zij zal ons voorzien van gezellig muziek en
een prijsuitreiking waarbij je onder andere op de foto mag met Tante Tebbie.
Na de pubquiz is er de mogelijkheid voor een drankje bij het kampvuur of de
huiskamertent.

Wist je dat...

Afgelopen nacht heeft de
organisatie het erg koud gehad!
We verwachten dat het vannacht
weer zo koud gaat worden dus
trek iets warms aan of ga lekker
dicht
tegen
je
tentgenoot
aanliggen.

… Er dit weekend 5 mensen jarig zijn? Party Party!
… We een sauna tot onze beschikking hebben? Vergeet je badpak/bikini/
zwembroek niet mee te nemen!
… Er vanavond soep en brood in de huiskamertent is?
… Vanavond bij het kampvuur een pubquiz is?
… Consumptiemunten in de infotent kunnen worden gekocht? Als deze
dicht is kun je in de huiskamertent terecht.
… Morgen het ontbijt om 8.30 uur is?
… Er een stilte terrein is? Sssstt…..

Morgen verwachten we dat het
typisch Nederlands weer gaat
worden: warm in het zonnetje en
koud in de schaduw. Zorg ervoor
dat je altijd een flesje water bij je
hebt en een vest. We verwachten
geen regen, but you’ll never
know…

