
UITNODIGING Sleep Inn  

7 & 8 september 2018 

Beste mini’s, welpen, pupillen en junioren, 
Op vrijdag 7 en zaterdag 8 september 2018 wordt weer de Sleep Inn gehouden. Leuk als je ook mee gaat!  

Vrijdagavond programma 
We verzamelen bij Marina Rijnsburg, bij het paintball veld. We beginnen met een kennismakingsspel en maken 
de kamerindeling. Dan is het tijd voor een strategisch potje Paintball. Broodjes hotdog en hamburger zorgen voor 
de nodige energie. We vertrekken rond 19:30 met auto’s naar Stay Okay te Noordwijk waar we de tassen naar de 
kamers brengen en ons omkleden voor het nachtspel. Na het spel is er nog een leuke film en wordt de oudere 
jeugd gedropt. Om middernacht is iedereen binnen en gaan we naar de kamers. 

Wat gaan we doen op de zaterdag? 
Rond 8.00 uur staat er een heerlijk ontbijt voor ons klaar. Daarna gaan we de 
kamers opruimen en alle spullen naar de auto brengen. Dan zijn we klaar om 
aan het spellencircuit te beginnen. Om 12.30 uur gaan we lunchen en daarna is 
het tijd voor de alom bekende spectaculaire bosspelen. We sluiten af bij de Stay 
Okay en gaan met de auto’s terug naar Rijnsburg, waar we om ongeveer 16.30 
uur aankomen op het Burg. Koomansplein te Rijnsburg 

Aandachtspunten 
1. Neem sportkleding/schoenen mee en warme kleding (voor als het ‘s avonds koud is). 
2. Zorg dat je een lange broek mee hebt i.v.m. de bosspelen en teken. 
3. Uiteraard je tandenborstel, pyjama, handdoek, washand, goede zaklamp, regenjas, spelletjes en 

zwemkleding voor een eventuele duik in de zee. Beddengoed is aanwezig. 
4. De kosten voor dit fantastische evenement bedragen slechts 20 euro. Ook dit jaar wordt het weer mogelijk 

gemaakt door sponsoring van ‘De vrienden van de R.IJ.C.’ en het R.IJ.C. bestuur. Hartelijk dank daarvoor!  
5. Lever onderstaand strookje in bij Debby Kloos, Daphne de Winter of John Schouten. Je kan ook een email 

sturen naar debby@boomerangsailing.nl. Graag betalen bij inschrijving. 

We gaan er twee superdagen van maken. Met vragen 
kun je terecht bij: 

John Schouten:  06 51505376 
       info@jjschouten.nl 
Debby Kloos:  06 43985871 
    debby@boomerangsailing.nl 
Daphne de Winter:  06 51270699 
    daphne_de_winter@live.nl 
 

 

Ja! Ik ga mee met de SLEEP INN 7 en 8 september 2018 

 

Naam:___________________________________________________________________ 

Telefoon:___________________________________________________________________________________ 

E-mail:_____________________________________________________________________________________ 

Telefoon ouder/verzorger:___________________________________________________ 
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