
 
 

Uitnodiging lustrumfeest Arcana! 
Met inschrijflink en informatie 
 
 
 
Hierbij nodigen we jou en je gezin/partner officieel uit voor het lustrumfeest van Arcana‘s 25e verjaardag. 
Hieronder vind je alle informatie en het digitale inschrijfformulier.  
Na inschrijving ontvang je, enkele weken voor het feest, nog een brief met laatste informatie.  
Dit feest wordt gemaakt door leden voor leden. Met elkaar maken we er een superleuke dag van! 
 

We hopen dat je komt! 
 
Datum/tijd 
14 december 2019 van 13:00 uur tot 24:00 uur. 
 
Locatie 
“De Vaart” 
Adres: Jacob Barneveldstraat 24, 3461 GA Linschoten 
Slapen is niet mogelijk bij deze locatie.  
Wij denken graag met je mee als je in de buurt wilt overnachten. 
 
Thema 
Kom als jezelf! 
 
Kosten 
Hele dag of vanaf avondeten incl. eten: 
16,00 euro p.p. van 14 t/m 99 jaar incl. 2 consumpties 
6,00 euro p.p. voor kinderen van 6 t/m 13 jaar incl. 1 consumptie  
Gratis voor kinderen t/m 5 jaar incl. 1 consumptie 
 
Tot 17:00 uur of vanaf 20:00 uur komen: 
10,00 euro p.p. van 14 t/m 99 jaar. Incl. 2 consumpties 
4,00 euro voor kinderen van 6 t/m 13 jaar incl. 1 consumptie 
Gratis voor kinderen t/m 5 jaar incl. 1 consumptie  
Let op: na 20:00 uur is het lustrumfeest 14+ 
 
Consumpties  
1,50 euro per drankje: Bier, fris, sap, thee en koffie. 
3,00 euro: rode en witte wijn.  
Met pin of contant te betalen op de avond zelf.  
 
Lustrum Arcana T-shirt (Let op: Dit is niet hetzelfde als het “Elerion 50” T-shirt) 
Kosten: 15,00 euro.  
Op het inschrijfformulier kun je aangeven of je een zwart T-shirt wil bestellen met het Arcana logo op de voorkant. 
Je hebt keuze of je op de achterkant van het shirt het gewonnen ontwerp wel of niet wil afdrukken.  
Zie op het formulier een foto van het gewonnen ontwerp door Karina. 
 
 
Inschrijfformulier 
Door onderstaande link in te vullen schrijf je je in voor het lustrumfeest. 
https://forms.gle/TC2Va1v6pKFJLdVQA 
 
 



Betalen 
Na je inschrijving ontvang je over een paar weken van Yvonne, onze penningmeester, een betaalverzoek of tikkie per 
whatsapp of sms met het totaal bedrag n.a.v. je inschrijving.  
Indien je liever op een andere manier betaalt, dan zal onze penningmeester je een email sturen met het 
totaalbedrag en het rekeningnummer waar het naartoe mag. 
 
Programma 
12:30 uur opbouw van 2e hands larpmarkt. 
13:00 uur 2e hands larpmarkt + op de foto met je larp vrienden,  
14:00 uur officiële opening feest + taartbuffet door leden,  
15:00 -17:00 uur diverse workshops + kidsprogramma,  
17:00-20:00 dinerbuffet,  
20:00-21:00 uur stukjes/acts,  
21:00-00:00 uur bruincafé en danszaal. 
 
2e hands larpmarkt 13:00-15:00 uur 
Neem je larpspullen en/of kleding mee die je wilt verkopen. Vanaf 12:30 uur ben je welkom om je spullen uit te 
stallen. Neem zelf eventueel een kledingrek mee. Wij zetten tafels klaar waarop je je spullen kunt presenteren en 
zelf kunt verkopen. 
Arcana doet een opruiming in de berging. Ook deze kostuums en spullen zullen er zijn. 
Kom dus vooral allemaal shoppen op deze 2e hands larpmarkt! 
De gekochte T-shirts zijn hier op te halen. 
 
Taartenbuffet 
We willen je vragen een kleine zelfgemaakte of een gekochte taart of iets soortgelijks mee te nemen. Zo maken we 
een feestelijk taartbuffet met elkaar. Op het inschrijfformulier willen we je vragen om aan te geven of je dit wil doen 
voor ons. Zodat we kunnen zien of we genoeg zullen hebben voor iedereen. 
 
Workshops 
Er zullen 2 rondes workshops gegeven worden. Maar gewoon kletsen met je vrienden is ook prima. 
Het workshopprogramma is nog niet 100% definitief, maar het lijkt erop dat onderstaande er allemaal zal zijn: 
Shortlarp, introductie op de bordspellen “Puerto” en “Umbrie”, balfolk dansen, larpzwaard-groepsvechten en 
improvisatiespel. Heb je zelf nog een leuk idee, laat het ons weten. 
Voor de kinderen hebben we een apart programma: larpzwaard avontuur o.l.v. de Generaal(buiten naast het 
gebouw), schminken, tekenen/kleuren, en een improvisatiespel workshop voor kids.  
 
Acts/stukjes van leden voor leden 
We zouden het leuk vinden als je een kleine act van 2 of 3 minuten wil opvoeren.  
Dit kan een lied, een dans, een toneelstukje o.i.d. zijn. 
Heb je iets heel tofs wat meer tijd vraagt, overleg dan even met ons. 
 
Na de acts 
Voor ieder wat wils: Lekker dansen of muziek luisteren in de grote zaal.  
En/of drinken, snacken, kletsen en/of kaartspelletjes spelen in het bruincafé. 
 
Heb je vragen dan kun je ons e-mailen: lustrumarcana@gmail.com 
 
Met feestelijke groeten,  
 
Namens de kerngroep van het lustrumfeest: 
 
Youandi, voorzitter en eindverantwoordelijke 
Yvonne Onink, Penningmeester 
Tamara, secretaris 
Overige kerngroep leden: 
Laura Verkerk, Hetty, Matthijs en Rebecca 


