Apeldoorn, 31 oktober 2022
Betreft: Midwinterkampvuur 12 november 2022
Beste jeugdleden, ouder(s) en/of verzorger(s),
Na het verwelkomen van Sinterklaas, ’s middags 12 november, kan iedereen diezelfde avond door naar De Punt.
Daar verwelkomen we dit jaar onze eigen K3! Natuurlijk met een vrolijke scoutingknipoog. Het is op 12 november tijd
voor: het Midwinterkampvuur: welkom, welkom bij scouting (starring K3)!
Dit kampvuur zal speciaal voor alle bevers, welpen, scouts, explorers en stamleden zijn, maar hoe meer zielen, hoe
meer vreugd! Iedereen is van harte welkom om met jou mee te gaan naar het Midwinterkampvuur. Een ideaal
moment dus om je ouders, broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes, opa’s of oma’s (aan de top) kennis te laten
maken met scouting. Neem ze mee zodat zij, net als onze K3, kennismaken met scouting en doen we met z’n allen
de hippie shake!
In ons prachtige Kampvuurtheater zullen we met z’n allen gaan kijken naar de speciale voorstelling waarin onze
eigen K3 kennis zal maken met allerlei verschillende onderdelen van scouting. Bij een kampvuur horen natuurlijk ook
kampvuurliedjes. Geen reden voor paniek; de tekst van de liedjes zal die avond beschikbaar zijn, zodat er flink
meegezongen kan worden. Ook voor iedereen die niet het hele K3 repertoire uit het hoofd kent zal het een
feestelijke avond worden. Er zal bovendien een gratis drankje in onze eigen Bosbar aanwezig zijn. Neem hiervoor
wel je eigen mok/beker mee.
Kort op een rij: wie, wat, waar, wanneer, wat neem ik mee en wat kost dat?
Wie – alle bevers, welpen, scouts, explorers en stamleden zijn speciaal uitgenodigd, maar ook alle ouders,
verzorgers, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom!
Wat – het Midwinterkampvuur: welkom, welkom bij scouting (starring K3)!
Waar – het Kampvuurtheater op ons terrein, De Punt. Als het regent, zullen we zorgen voor een afdak zodat
iedereen lekker droog zit!
Wanneer – 12 november van 19:00 tot 20:30. Vanaf 18:45 is het mogelijk om alvast een drankje te halen bij onze
eigen Bosbar voor tijdens de voorstelling. NB: overdag is er dus geen opkomst!
Wat neem ik mee – warme kleding (Scoutfit), een mok/beker, eventueel een plastic zak met kussen (geen stoel!)
om op te zitten en natuurlijk goed gesmeerde stembanden. Uiteraard mag je ook je mooiste K3-outfit aandoen!
Wat kost dat – Niets!
Oya lélé! Schakel je telefoon uit en geniet van de voorstelling bij het warme vuur. We hopen iedereen 12 november
te zien (en te horen) in het Kampvuurtheater!
Wij hebben er zin in. Tot dan!
Namens de Midwinterkampvuurorganisatie,
Met vriendelijke groet,
Julia Leeflang.
evenementen@sw3lbp.nl

