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Scouts en Gidsen Vlaanderen 

25e Sint- Joris  

Wandelcafé 

 
Beste leden, ouders en sympathisanten  

Het givercafé nadert, maar gezien de omstandigheden zal dit helaas niet kunnen doorgaan. 

Geen paniek, wij hebben een (misschien zelfs leuker) alternatief voor jullie in petto. In plaats 

van aan tafel een babbeltje te slaan en een drankje te consumeren, zal dit nu op verplaatsing 

gebeuren. We hebben voor jullie een route uitgestippeld van ongeveer 1u30 tot 2u die je 

langs de mooiste plekjes van ‘t Kiel leidt. Onderweg zullen jullie natuurlijk een hapje en 

drankje kunnen consumeren. Dit is niet alles, er zullen verschillende posten zijn, begeleid 

door telkens een leiding en givers, waar jullie verschillende opdrachten samen tot een goed 

einde kunnen brengen. De groep die de opdrachten het beste uitvoert, zal een prijs winnen! 

Dit laatste deel is geheel vrijblijvend, indien je eerder voor sfeer en gezelligheid komt, is dit 

zeker mogelijk.  

Wanneer? Zaterdag 24 april, een moment te kiezen tussen 13u en 18u.  

Waar? We spreken af bij de lokalen, Sint-Catharinaplein 1a, Kiel 2020. Hier krijgen jullie ook 

verdere details over de wandeling en een bundel met de route.  

Wat moet u doen om deel te nemen? Klik op deze link om u in te schrijven. U kan zich 

inschrijven als groepje of individueel. De groepjes kunnen maximaal uit 4 personen bestaan 

(volgens de nieuwe maatregelen).  

Hoeveel kost het? Deze ervaring is GRATIS!  

Wat is de doelgroep? Iedereen! Zowel jong en oud kunnen deelnemen aan de wandeling.  

Moet ik iets meenemen? Nee, enkel een goed humeur en een lege maag        

Wat is er in de aanbieding? Op elke post zal er een lekker hapje en drankje  voorzien zijn. En 

tegen het einde van de wandeling zal er ook een heerlijk Hotdog standje zijn, waar u en uw 

groepje van kunnen smullen. De opbrengst zal naar het kamp gaan!  

 

Inschrijven is de boodschap, want het zal een namiddag worden om niet te 

vergeten!  

Elleboogstootje, de giverleiding 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTJTr98vfGTCJVDBNYwRuoivzSocQD-HiQxjbVYbIDWZpeTg/viewform?usp=sf_link

