
Van vrijdag 19:00 18 februari 2005 tot en met zondag 13:00 20 
februari. 

Vrijdag 
Op deze avond zijn de Pivo's ook op de blokhut want die hebben ook weekendje. We moeten 
dus vergenoeg in de bossen gaan liggen met de tent. Bever hebben ook weekend dat begint 
op zaterdag en duurt tot zondag 12:00. Kosten 6 euro. 

19:00 
Openen en innen van de bijdragen. 

20:00 
Begin van de fakkeltocht. De leiding draagt zelf geen fakkel en let op de veiligheid. De leiding 
neemt bolderkar met emmer water mee en een schop voor geval van nood. 

21:30 
Einde fakkeltocht en begin van het kampvuur met iets lekkers. Frikadel of worstje. 

Zaterdag 

7:00 
Opstaan. Eten. Kinderen krijgen een vuilniszak waar zij een gedeelte van hun spullen in 
moeten doen. Verder krijgen ze hun lunch pakket mee eventueel moeten ze ook het avond 
eten mee nemen. We leggen de kinderen uit dat dit een back to  the basics hike  wordt. Dit 
moeten ze de hele dag mee nemen. We proberen in de  hike  een oversteek over een water te 
stoppen. 

8:00 
Vertrek van het eerste groepje voor de  Hike.  Richting: Valkenswaard. Tijdens de  Hike  op een 
post eten 

16:00 
Aankomst op overnachtingsplek. Hier gaan we primitief koken op een hout vuur. Dit gaan 
we maken: 
- Half warme kip die alleen nog opgewarmd moet worden 
- WBTS uit blik of pot 
- Gepofte aardappel 
- Toetje: Banaan met chocola 

20:00 
Avondspel. 

22:00 
Appel met kaneel en suiker bij het kampvuur 

23:00 
Primitief slapen in puptentjes als de Pivo's die niet bij hebben. 

Zondag 

8:00 
Opstaan + ontbijt 

9:00 
Terug naar de blokhut lopen via de snelste route. 

13:00 
Aankomst op de blokhut en de kinderen worden opgehaald Tenten uithangen. Alles 
opruimen en de leiding kan ook naar huis. 
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Te doen 

Wat? Wie? Klaar? 
Overnachting in de omgeving van Valkenswaard Daan 
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Boodschappen doen op vrijdag 	eCitkiell  ()VW  e  

Hike  uitzetten en uitwerken Tissy, Hennie en 
Frank 
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Spullen aan het klus team vragen. 	P. P Zekij es  i 	eRtty 
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Afspreken met de Pivo's welke spullen zij nodig hebben 
V 

Avondspel voor zaterdag Dré 

Auto met aanhangwagen meenemen 

Extra Auto om  hike  te controleren en kinderen te zoeken. 
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