Beste deelnemer,
De Zeeuwse Scoutiviteit staat al weer bijna voor de deur! We hopen dat jullie er al net zoveel zin in hebben als
wij. We delen graag de laatste informatie met jullie!
Aankomst
Vrijdagavond is het terrein toegankelijk voor deelnemers vanaf 17:00 uur om hun tent op te zetten. Bij
aankomst dien je je te melden bij de inschrijftent. De eerste trainingen beginnen om 19.30 uur. De officiële
opening in de feesttent is om 22.00 uur (maar vanaf 20:00uur zal de DJ zijn foute plaatjes draaien). Op zondag
eindigt het laatste programma om 16:00 uur.
Carpoolen
Aangezien we met meer scouts deelnemen aan de ZESC dan ooit, hebben we een uitdaging met het parkeren
van auto’s. Hierbij de oproep dan ook om zoveel mogelijk samen te rijden en zodoende het aantal auto’s te
beperken. Daarnaast graag de instructies van team logistiek opvolgen. Vanaf de wat verder gelegen
parkeerplaatsen, zullen we een pendeldienst aanbieden. Het lossen van aanhangers/karretjes is in overleg met
hun mogelijk bij de P1 (Schelpenterrein).
Bord, mok en bestek
Tijdens het weekend worden je maaltijden verzorgd door team Foerage! Daar hoef je jezelf dus niet druk over
te maken. Het enige waar je wel zelf voor moet zorgen zijn je bord, mok en bestek.
Naast de maaltijden die door onze medewerkers voor jullie verzorgt worden zal er dit jaar ook een “Burgerhal”
zijn. Hier kun je vanaf vrijdagavond al lekker snacken.
Feest!
Ook dit jaar heeft de Zeeuwse Scoutiviteit twee knalfeesten gepland staan!
Op vrijdagavond hebben we Bal du Masque. Neem hiervoor je mooiste masker mee! Heb je geen masker? Er je
kunt ook je eigen masker maken op de ZESC voor deze bijzondere avond.
Op zaterdagavond viert Scouting Regio Zeeland haar 20ste verjaardag! Deze avond spelen er 2 vette bands op
het podium, een ontzettend vette coverband die de grond doet trillen van al je danspasjes, en Convoi
Exceptional, een band die we kennen van vele festivals en opzwepende vrolijke deuntjes! Dus de seismografen
in Zeeland zullen overuren draaien, want we maken er weer 2 geweldige feestavonden van, zodat je na het
feesten moe en voldaan bij onze meesterbierbrouwer nog even lekker kunt nagenieten in de speciaalbiertent!
Cashless betalen
Dit jaar betaal je op ZESC met je ZESCard! Geen gedoe meer met muntjes, maar bij de infostent opwaarderen
of zelfs online via internetbankieren!
Je kaart kan je ophalen bij de infotent, wanneer je aankomt bij ZESC. Je betaald hier 2 euro borg voor. Aan het
einde van ZESC kan je de kaart weer inleveren en krijg je de borg terug.
Zwemkleding en accessoires
Dit jaar hebben weer hottubs! Hier kan je tussen je trainingen door heerlijk in ontspannen, dus neem je
zwemkleding mee. Ook hebben we dit jaar een drijf-in bioscoop, neem dus iets mee waar je op kunt dobberen
tijdens de film. Als je waterschoenen hebt raden we je aan om deze ook mee te nemen.
Wegwerkzaamheden
In het weekend van de Zeeuwse Scoutiviteit zijn er ook wegwerkzaamheden op de A58. Wees dus voorbereidt
en plan je reis even via: https://www.vananaarbeter.nl/ Zodat je zo min mogelijk vertraging op loopt.
Zorg dat je op de hoogte bent van de huisregels en handel hier naar, o.a.:
Volg opdrachten van medewerkers en organisatieteam altijd op

-

Het zelf mee nemen van alcoholische dranken is niet toegestaan
Je mag tijdens ZESC niet in het bezit zijn van wapens, drugs en sterke drank
Roken is alleen toegestaan op de aangewezen plekken
Lees nog even de overige huisregels door op: http://zesc.nl/inschrijven/kampregels/

Blijf op de hoogte
Als je nog vragen hebt kun je die stellen aan iemand van het organisatieteam of sturen naar info@zesc.nl
daarnaast kun je ons ook liken op Facebook!
Graag tot ZESC!
Organisatieteam Zeeuwse Scoutiviteit
Adriaan, Arjen, Erik, Erwin, Peter, Remco en Zoë

