Programma reünie
16:00

Welkom op Schoteroog
Leden van nu en toen ontmoeten elkaar,
het water op voor wie dat wil.

17:00

Bar open
Foto’s, logboeken en Tussen Wind & Waters

19:00

BBQ

20:30

Gezamenlijk moment, stukje geschiedenis &
de Grote BIM loterij.

21:30

Einde programma
Kampvuur afterparty

23:00

Einde reünie
Zie volgende pagina voor de
routebeschrijving en verdere toelichting.

Bijlage bij programma reünie BIM-Bakenessergroep
De reünie wordt gehouden op de locatie Schoteroog (botenloods) van de BIM-Bakenessergroep, gelegen aan:
Maus Gatsonidesweg 2
2031 AG Haarlem (Waarderpolder)

Hoe kom je op Schoteroog:
Per fiets: is verreweg het makkelijkste, je kunt je fiets parkeren op het terrein.
Per auto: er is een beperkt aantal parkeerplaatsen, zijn deze vol, parkeer dan langs de J. Meeuwissenweg.
Per trein: uitstappen bij station Haarlem-Spaarnwoude, je loopt dan richting de windmolens (circa 20 minuten).

Toelichting Programma
Vanaf 16:00 uur ben je van harte welkom en wordt je feestelijk ontvangen, de koffie staat klaar, je kunt zeilen,
roeien en/of ook gewoon in het gras liggen met oude bekenden. Rondom dit tijdstip zie je huidige scouts
aanmeren in jouw oude boot.
Vanaf 17:00 uur is de bar open, voor eigen rekening. Foto boeken liggen klaar in de loods, neem ook je eigen
boeken of aandenkens mee, om onder het genot van een drankje mooie herinneringen op te halen. Voor aanvang
van de BBQ willen we nog een groepsfoto maken.
Vanaf 19:00 uur is tijd om een vorkje te prikken bij de BBQ. We maken gebruik van de loods en het buitenterrein,
neem gemakshalve een warme trui mee. Uiteraard ook hier eigen consumpties afrekenen aan de bar.
Vanaf 20:30 uur is het tijd voor: waar staat de BIM nu, waar komen we vandaan en waar is het allemaal begonnen
met aansluitend een BIM-loterij met grootse prijzen. Loten zijn te koop bij de bar.
Vanaf 21:30 uur is het programma afgelopen. Heb je nog geen zin om naar huis te gaan, haak dan aan bij de
afterparty, muziek uit jouw tijd met een kampvuurtje.
Rondom de klok van 23:00 uur muziek en kampvuur uit. Goede reis naar huis en tot ziens.

