Scoutiviteit nieuws
Zaterdag 15 september 2018
Opening
Gisteren werd de Scoutiviteit geopend met een pubquiz georganiseerd door
Tante Tebbie en haar prachtige assistentes. Na een gezellige avond bij het
kampvuur kwam er één team als winnaar uit de bus.

Scoutshop aanbiedingen
Voor dit weekend zijn er speciale
aanbiedingen in de Scoutshop.
Loop snel langs voordat je mis
grijpt!
ScoutProof jas en softshell
€49.95 of 2 stuks voor €70
Nomad rugzak 18 liter
€19.95

Programma vandaag
We hebben een mooi en druk programma voor jullie in petto vanavond.
Na het middagdeel van de trainingen is de sauna open!!! Als je hem nog niet
gezien hebt: het is het houten ronde gebouwtje op wielen bij de infotent. Neem
een handdoek en een flesje water mee, meer informatie hangt op de sauna.
Om 17.30 uur is het diner, wat je zeker niet wilt missen want onze kok heeft wat
spectaculairs voor jullie bedacht.
Na het eten is er een spellencarrousel georganiseerd. Haal je innerlijke jeugdlid
naar buiten met al deze uitdagende spellen en activiteiten! We starten om
20.00 uur, be there!
Aan het eind van de avond kun je helemaal losgaan in de huiskamertent bij het
´Gekke Hoedjes Feest´. Haal dus je gekste/mafste/malle/raarste hoedje uit je
tas en ga helemaal los op de hippe deuntjes van DJ Sjees. Voor wat rust kun je
terecht bij het kampvuur.
Morgenochtend is het ontbijt weer om 8.30 uur, waarna de trainingen weer van
start zullen gaan.

Wist je dat...
… Jouw leuke kampverhaal ook in de kampkrant kan worden geplaatst?
… De Scoutshop vandaag open is van 9.00-22.00 uur?
… De eerste inschrijvingen voor de Scoutiviteit al in de nacht van oud&nieuw
binnen kwamen?
… De Elstar-appel als basis een perenboomstam heeft?
… Er een spelfout staat op het visitekaartje? Deze kun je in de huiskamertent
vinden.

We hopen dat je het vannacht
lekker warm hebt gehad! Niet?
We hadden je gewaarschuwd…
Het waait vandaag, dus zorg dat
je altijd een vest bij je hebt.
Morgen wordt het weer (heel
verrassend) warm, maar bewolkt
en het blijft waaien. Vesten en
flesjes water blijven een must!

