
All Aboard!  Voor het eerst in Nederland Organiseert bordspellenclub “De
Pioniers van Kampen” in samenwerking met Bos Boeken de “Catan Midnight
Express”. Zorg dat je er op tijd bij bent!

De Catan Midnight Express vertrekt op Zaterdagavond 2 juni om acht uur in
Kampen en zal op zijn eindbestemming aankomen op Zondag 3 juni om acht uur
s’ochtends.

Het toernooi zal plaatsvinden in de Cellesbroederpoort, één van de mooiste
spellocaties van Nederland.

Tijdens dit toernooi
zullen er acht ronden
worden gespeeld. De
spelers zullen de
Basisset van Kolonisten
van Catan spelen
afgewisseld door een
scenario uit de
Zeevaarders uitbreiding.
Natuurlijk staat het
spelen tijdens dit
toernooi centraal maar
ook de inwendige mens zal niet worden vergeten. Zo zullen er tijdens het
toernooi voldoende hapjes en versnaperingen aanwezig zijn en zal het je aan
niets te kort komen. Verder mag je rekening houden met een aantal leuke
verassingen.



Als de Catan Midnight Express uiteindelijk s’ochtends aankomt wordt het tijd
om aan te sterken. In het luxe hotel-restaurant de Stadsherberg wacht dan een
zeer uitgebreid ontbijtbuffet op de spelers en zullen uiteindelijk de winnaars
bekend worden gemaakt die met een mooie prijs naar huis gaan.

Het maximale aantal deelnemers is vastgesteld op 32 personen.
Inschrijven kost ƒ 27,50 per persoon dit is inclusief alle versnaperingen,
verrassingen, hapjes,  koffie, thee en het luxe ontbijtbuffet in de Stadsherberg
en exclusief consumpties zoals fris, bier of wijn.

Tijdens het toernooi zal voor een gereduceerd tarief een aantal dranken worden
aangeboden. Je kan voor ƒ 7,50  10 ConsumtiePionen kopen (goed voor 10x fris of
5x bier of wijn)

Al met al belooft het een bijzonder spektakel te worden.

Zorg dat je de trein niet mist!

Voor meer informatie:

Bel 038-3311192
Kijk ook op Http://Hobby.Clubs.nl/DePioniersvanKampen
Of mail naar Thuis@Vinden.nl

Met vriendelijke groet,

Rob Trappel
Voorzitter
Bordspellenclub “De Pioniers van Kampen”


