
25e Sint-Joris Scouts, Sint-Catharinaplein 1a, 2020 Antwerpen 

 

 SCOUTS en GIDSEN VLAANDEREN  

  25e St. - Joris 
 

 

 

Beste leden, ouders, vrienden en sympathisanten,   

29 juni bakken we ze ! 

Het is weer bijna zover, onze traditionele afsluiter van het scoutsjaar, namelijk de BBQ!  

Op zaterdag 29 juni vanaf 18u00 hopen we jullie talrijk te mogen verwelkomen. Breng al 

jullie vrienden, familie, ... maar mee! Het wordt weer een gezellig samenzijn met uiteraard 

een lekker stukje vlees.  

Na de kampavond (zie verder) van de takken kunnen jullie de beentjes onder de feesttafel 

schuiven met als afsluiter van de avond een kampvuur. Ouders die kunnen en willen 

entertainen zijn steeds welkom om een muziekinstrument mee te brengen ;-)  
 

 

BASISMENU 

        * Buffet groentjes   

                               * Brood    

                                 * Aardappelsalade  

   * 2 stukken vlees 

                € 9 

+ Extra vleesjes te bestellen aan €3/stuk 

+ Aardappel in de schil te bestellen aan €1/stuk 
 

 

Het aanbod van vleesjes bestaat uit: 

• Kip 

• Hamburger 

• Worst 

• Saté 

• Scampi 

Of 

• Veggie 
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We werken dit jaar terug met drankkaarten die aan de kassa te koop zijn 

 

Inschrijven kan tot en met 23 juni 2019 via volgende link: 

Inschrijving barbecue 

 

Gelieve op voorhand te betalen via ons vertrouwd rekeningnummer BE17 7895 8294 1221.  

Dit met vermelding van naam, aantal en soort menu’s (vb. 1 x basismenu +1 en 2 x 

basismenu + 2) 

Gelieve te betalen voor 26 juni 2019. 

 

 

 

Kampavond: 

 

Om 17u30 worden de ouders van de kapoenen en welpen verwacht voor de kampavond. 

Om 18u00 worden de ouders van de jogivers en givers verwacht voor de kampavond. 

 

De kampboekjes zullen ook nog op de site verschijnen en via mail naar de ouders worden 

gestuurd, dus geen stress bij verlies. 

 

Zoals elk jaar vragen we u om voor het kamp de individuele steekkaart van uw zoon of 

dochter na te kijken. Wie deze online heeft ingevuld kan dit online doen, via het account dat 

u creëerde om de steekkaart in te vullen. Indien u dit nog niet online heeft gedaan kan u dit 

in orde brengen via https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/ 

 

https://forms.gle/onWpfTfpnogJKtNM8
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/

