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“If you must make a noise, make it quietly!” (Stan tegen de brats in ‘Brats’, 1930)

Europese Conventie
volgend jaar
opnieuw in Avifauna
INSCHRIJVING GEOPEND
Op de laatste pagina van dit bulletin vindt u een
inschrijvingsformulier voor de 13e Europese Conventie van de Sons of the Desert.
De conventie wordt net als de Europese conventie
van 2008 gehouden in Avifauna, waar we een optie
hebben op alle ruim 90 kamers voor het pinksterweekend van 7 tot 10 juni 2019.

BETAALBAAR
Om de conventie betaalbaar te houden zijn we dit
keer niet uitgegaan van een programma om op basis daarvan een prijs te berekenen. We volgden de
omgekeerde weg: eerst bepaalden we de prijs en op
basis daarvan wordt een programma samengesteld.
De basisprijs is €375,- voor drie nachten in een
hotelkamer met twee personen op die ene kamer.
Verder zijn alle maaltijden en activiteiten inbegrepen, met uitzondering van een lunch en eventuele
optionele excursies. We kunnen daar nog niet veel
over zeggen, omdat de conventie nog ver weg is:
meer dan een jaar.

DE KAMERS
Anders dan vorige keren heeft Avifauna,
eigendom van Van der Valk, nu twee
soorten kamers: ‘economy’ en de
iets duurdere ‘comfort’. We hebben
nog niet proefgeslapen en daarom
citeren we de website van het hotel. De comfortversie heeft ‘extra
comfortabele bedden, moderne
inrichting en een minibar’.

Voorjaar 2018

GEEN LEUKE
MIDDAG !!
Vlak voordat deze Blotto naar de drukker
moest, werd duidelijk dat de Leuke Middag van 26 mei moest worden afgelast. De
35mm-projector van The Movies is kapot en
kon niet op tijd worden gerepareerd.
We hebben nog naar een uitwijkmogelijkheid gezocht, maar die is op korte termijn
niet gevonden.
Met deze Blotto bereiken we alle leden,
zodat er geen kans bestaat dat iemand
onwetend naar The Movies gaat op 26 mei
om daar een dichte deur te vinden.
Het is spijtig, maar er is niets aan te doen.
We houden u op de hoogte via onze website www.perfectdaytent.amsterdam.

Zie voor het prijsverschil het inschrijvingsformulier. Verder zijn er nog enkele 3-persoonskamers
en een 5-persoons ‘familiekamer’. Wie daarvoor in
aanmerking wil komen kan contact opnemen met
info@laurelandhardyconvention.nl.
Om zoveel mogelijk mensen de kans te
geven aan de conventie deel te nemen,
moeten we helaas het aantal 1-persoonskamers beperken tot 20.

PARK, CASINO EN HOTELBAR
Deelnemers aan de conventie
hebben vrije toegang tot het
vogelpark. In feite is het hotel
onderdeel van het park,
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Hotel Avifauna. Niet alle kamers hebben een balkon met uitzicht op het park!
vandaar dat er ook veel groen is in het logo van
de conventie! De diners en feestavonden zijn ook
in zalen die midden in het park gelegen zijn. Wie
volop van Avifauna wil genieten kan het best vrijdag vroeg arriveren.
Nieuw is bijvoorbeeld een Madagascar-gebied
met ringstaart maki’s en andere halfapen. Voor
kinderen is er in het park een speeltuin. Ook
nieuw is een casino met ingang aan de zijkant van
het hotel, dat open is tot twee uur ’s nachts, met
fruitautomaten en elektronische roulettetafels. Als
het casino dicht is, kun je nog een uurtje naar de
knusse hotelbar, want die zal tot 3:00 uur voor de
conventiegangers open zijn.

NIEUWSBRIEF
We hopen dat Jamie en Bill er weer bij zullen zijn,
gedurende de hele conventie. Maar nog veel is
onzeker. Op gezette tijden zal daarom een nieuwsbrief worden gepubliceerd over de laatste stand van
zaken. De brief verschijnt op de speciale website
van de conventie: laurelandhardyconvention.nl.
Maar het is misschien een idee om u daar op te

geven voor de emailversie, zodat u de brief krijgt
toegestuurd.
Voor inlichtingen kunt u mailen naar
info@laurelandhardyconvention.nl

SCHETSMATIG PROGRAMMA VAN DAG TOT DAG
Alles kan nog veranderen, van alles moet nog
worden aangevuld, maar dit zijn de voorlopige
plannen:
VRIJDAG
Registratie en goodie-bag vroeg in de namiddag.
Wie de badge van de Conventie draagt heeft vrije
toegang tot het vogelpark met al zijn attracties.
Ook een rondleiding zou mogelijk zijn. Doorlopende filmvoorstelling, o.a. docu’s over de jongens.
’s Avonds diner en feestprogramma met live muziek.
ZATERDAG
Met bussen naar Amsterdam, voor onder meer
een filmvoorstelling in het monumentale Theater
Tuschinski, daterend uit 1921. Vrije tijd in de stad

Links ‘economy’ kamer en rechts ‘comfort’ kamer
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Westertoren en Prinsengracht, Amsterdam

Utrecht, Oudegracht
met optioneel een wallentocht of rondvaart (extra
kosten). ’s Avonds in het parkrestaurant ‘Live Cooking’ (eet zoveel je wilt, ook de drank is gratis).
ZONDAG
Quiz en pee-wee. Met de bus naar Utrecht voor
o.a. een rondvaart en optioneel bezoeken aan pierementmuseum of spoorwegmuseum..
Terug in Avifauna slotbanket met aansluitend
feestavond met live muziek en fancy-dress.
U kunt natuurlijk deze pinksterzondag ook in Avifauna blijven om uit te slapen van de vermoeienissen op zaterdag en het park verkennen.
MAANDAG
Grand Council, Good-Byes and Farewells.
Voorjaar 2018

CONTRIBUTIE 2018/2019
Het is weer tijd om de contributie te
betalen.
Het lidmaatschap van de Perfect Day
Tent, inclusief twee nummers van
‘Blotto’ kost onveranderd €25,-.
U kunt ook lid zijn zonder
abonnement op Blotto. Dat kost
€10,- maar u bent dan afhankelijk
van de website voor info over tijd en
plaats van de evenementen.
Beide vormen van lidmaatschap
geven recht op het bijwonen van de
voorstellingen en alle andere activiteiten van de Sons of the Desert,
waar ook ter wereld.
Stort uw bijdrage van €25,- of €10,vóór1 juni op bankrekening
NL65 RABO 0344556077
ten name van Perfect Day Tent
onder vermelding van ‘verlenging’.
Vermeld ook uw postadres s.v.p.
DE INTRA-TENT JOURNAL
De ITJ is de spreekbuis van het
internationale Laurel & Hardy Genootschap ’Sons of the Desert’. Het
blad verschijnt vier keer per jaar. U
kunt zich aansluiten bij het groepsabonnement dat de Perfect Day Tent
verzorgt.
Het abonementsgeld moet helaas
worden verhoogd, vanwege de
hoge verzendkosten. De verzending
kostte vorig jaar evenveel als het
abonnement zelf!
Het tarief voor 4 nummers is nu voor
Nederland €20,- en voor België €24,U kunt het bedrag storten op de
rekening die hierboven is vermeld.
Voor nadere inlichtingen is het adres:
info@perfectdaytent.amsterdam
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De conventie wordt gehouden
in Hotel Avifauna
in Alphen aan den Rijn.
Organiserende Tent is de
Stichting Perfect Day,
Oasis 13 (Amsterdam)

Ik wil / wij willen een

INSCHRIJVING
e
13 Europese Conventie
van de

Sons of the Desert

vrijdag 7 juni - maandag 10 juni 2019

economy of een

Stuur een scan, print of
duidelijke foto naar
info@laurelandhardyconvention.nl of gebruik PostNL
Adres: Perfect Day,
Postbus 693
4802 HX Breda

comfort kamer (aanvinken a.u.b.!)

LET WEL: er zijn niet meer dan 40 economy kamers. Het aantal 1-persoonskamers (economy of comfort) is beperkt tot 20.
Neem contact op met info@laurelandhardyconvention.nl voor kinderen onder 13 jaar of voor 3- of 5-persoonskamers
ECONOMY KAMERS
Vroege boekers
(vóór 1 januari 2019)
1 persoon op 1 kamer €495
2 personen op 1 kamer €375

COMFORT KAMERS
Vroege boekers
(vóór 1 januari 2019)
1 persoon op 1 kamer €555
2 personen op 1 kamer €420

ECONOMY KAMERS
Late boekers
(na 31 december 2018
1 persoon op 1 kamer €545
2 personen op 1 kamer €425

COMFORT KAMERS
Late boekers
(na 31 december 2018)
1 persoon op 1 kamer €605
2 personen op 1 kamer €470

Aanvinken indien u NIET wenst dat uw naam op de publieke lijst van deelnemers wordt geplaatst.
Vermeld hier het bedrag dat hoort bij de kamer die u wenst:

€

Adres voor correspondentie:

E-mail (of eventueel telefoon):

Na ontvangst van een aanbetaling van €150,- per persoon krijgt u een bevestiging van uw
reservering. De rest van het bedrag ontvangen wij graag vóór 1 januari 2019. Late boekers dienen
het volledige bedrag ineens te betalen.
Lees op de site van de conventie hoe het gaat met annuleringen.
U kunt betalen op bankrekening
NL65 RABO 0344556077 (voor buitenland BIC: RABONL2U)
ten name van Perfect Day Tent, Breda.o
Opmerkingen: (bijvorbeeld speciale wensen, dieet…)

Op uw e-mailadres ontvangt u nadere informatie over de invulling van het programma, de beschikbaarheid van het
conventie T-shirt en dergelijke. Sterk aanbevolen is inschrijving voor periodieke nieuwsbrieven.
U kunt zich voor de nieuwsbrieven inschrijven op de site van de conventie:

www.laurelandhardyconvention.nl
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