
 

Slapen op donderdagavond tijdens Madierodam 
 

Hierbij enkele handige tips voor de kinderen die blijven slapen. Je bent vanaf 18.30 uur welkom, 

waarna je je slaapplaats klaar kunt maken. Om 19.00 uur gaan de ouders naar huis zodat wij 

met het programma kunnen beginnen. 

Dit heb je in ieder geval nodig voor de nacht: 

▪ Zaklamp, want in het donker kun je niet goed zien waar je loopt en het zou vervelend zijn 

als je je hoofd stoot. 

▪ Stevige dichte schoenen , want niemand wil spijkers in z’n voeten krijgen. 

▪ Slaapzak en luchtbed(+pomp) en eventueel 1 knuffel 

▪ Pyjama, toiletspullen en een warme trui/vest 

Er is geen mogelijkheid om te douchen. 

Alles moet voorzien zijn van naam en verpakt in een degelijke tas zodat het de volgende 

ochtend verzamelt kan worden onder één van de podia. 

 

Ook zijn er een aantal regels: 

▪ Niemand mag buiten het terrein. 

▪ Je mag niet op je dak, ook niet als je een heel stevig dak hebt waar je normaal wel op kan 

zitten. 

▪ Geld is niet nodig en mobiele telefoons, tablets of andere apparaten zijn NIET toegestaan.  

▪ Eten en drinken hoef je niet mee te nemen, hier wordt voor gezorgd.  

 

Dan nu nog drie heel belangrijke mededelingen: 

▪ Als je het om de een of andere reden niet meer leuk vind, zeg het dan tegen de nachtwacht 

en dan proberen we het samen op te lossen. En anders brengen we je naar huis. 

▪ Ga in ieder geval NOOIT alleen naar huis. Kinderen die zich niet aan de regels houden, of 

zich op een andere manier niet kunnen gedragen, brengen we naar huis. 

▪ Tijdens de slaapnacht is het niet toegestaan om ENERGY DRANK te hebben of te drinken. 

Deze pakken we direct af en dan worden je ouders gebeld om je op te halen. 

 

Maar dan nu het belangrijkste van alles, veel plezier 


