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

 

Spaghetti-avond 2020 
 

 

Beste ouders, familie, vrienden en andere fans 
‘ tis weer van dat, een heerlijk bordje spaghetti en fantastisch 

gezelschap, wat moet je nog meer hebben. Wij nodigen jullie bij 

deze uit voor onze fantastische spaghetti-avond. 

De (jo)givers van ‘t Kiel kennen hun spaghetti-kookstiel. 

U kan ook nog een zelfgemaakt dessertje kiezen, 

want voor 10 euro heeft u toch niets te verliezen. 

Op 14 november verwachten wij u 

en bieden wij een heerlijk menu. 

Dit in de Nova! 

Wil je graag nog een bordje bij, 

Geen probleem, dat brengen wij! 

Hopelijk ben ook jij van de partij! 

 

 

 

 

 

 



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

Inschrijven kan via deze link tot en met 12 november 2020. Om het volk wat meer te spreiden, 
is er dit jaar ook een middagshift. Per shift kunnen er maximaal 45 personen komen eten. Dit 
jaar kan je enkel met je eigen gezin of bubbel inschrijven (max 10 personen). We kunnen niet 
verzekeren dat uw inschrijving doorkomt wanneer u later inschrijft. 

Je betaalt op de spaghetti-avond zelf via payconiq of stort voor 12 november op  
BE45 7755 9089 2089 met vermelding van de naam waarmee de reservatie werd gemaakt. 
Heb je nog vragen mail dan naar groepsleiding@de25.be.   
 

In verband met de corona maatregelen is het belangrijk om zeker je mondmasker niet te 
vergeten. Er gelden in het algemeen de horecaregels, dus gelieve je hieraan te houden (deze 
zullen bij aankomst overlopen worden). Verder  zal je  bij aankomst  je handen kunnen 
ontsmetten en zal je op een ordelijke manier naar je zitplaats geleid worden. Alle personen 
ouder dan 12 moeten een mondmasker bij hebben, dat ze aanhouden tot ze op hun stoel 
zitten. 

Alvast bedankt en tot dan!  
De (jo-)givers van scouts 25 Sint-Joris 

 

Even opgesomd:  

Wanneer? → Zaterdag 14 november 2020 

Waar? → de Nova, Schijfstraat 105, 2020 Antwerpen 

Wat valt er te eten? → Er is keuze tussen spaghetti bolognaise en spaghetti vegetarisch. 

Hoeveel kost het? → 10 euro (voor zowel bolognaise als vegetarische portie en dessert 

inbegrepen)  

Hoe laat? → De 3 shiften waaruit u kan kiezen zijn:  

O   12u30 – 14u                       O   17.30u – 19u   O   19.30u – 21u en later 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJQ3PbZ7UTDOdL_QygndE4uYinLUmbpxg9LpxrhN2YzyAiLg/viewform?fbclid=IwAR0YnIs5Wa2y8Vn_wL1lTFPz4_uorQzHDlehsJ4OCfnjGS8sEzi4Dvje9zk
mailto:groepsleiding@de25.be

