
 

 

 

U kan de inschrijving voor de BBQ bezorgen via: 

 

Brievenbus 'Scouts Assent' nummer 12 voor zaal Trefpunt 

 

of 

 

Mailen kan naar 

 

vzwELA@hotmail.be  

 

Extra inlichtingen: 

 

Simon Vankrunkelsven: 0473 70 33 25 

Tom Baens: 0474 74 49 29 

 

 

 

www.scoutsassent.be 

 

 

Alvast bedankt en tot dan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scoutsactiviteit voor de kinderen 

Scoutscafé voor de ouders en  alle 

sympathisanten 

 

Doorlopend geopend 

13u30 – 16u30: 

Verwelkoming nieuwe leden 

Met veel plezier zien we onze leden 

terug op 8 september, maar ook hun 

vriendjes zijn meer dan welkom.  

Wil je graag weten of scouts iets voor 

jou is? Kom dan zeker langs om 

kennis te maken met de leukste 

scoutsactiviteiten. Je ouders kan je 

veilig achter laten in ons scoutscafé. 

Start Scoutsjaar 2019-2020 
Zondag 8 september 

Indien u mee wil BBQ’en bezorg ons 

dan bijgevoegd inschrijvingsformulier 

voor  25 augustus  2019 

11u – 13u & 16u30 – 19u: 
BBQ en café voor en na de activiteiten 

 

mailto:vzwELA@hotmail.be
http://www.scoutsassent.be/


Exemplaar voor de gelukkige 

(Dit deel mag je meebrengen naar de BBQ) 

 

Wij komen (onderlijnen wat past): 

 

's middags 

Tussen 11u en 13u30 

 

's avonds 

Tussen 16u30 en 19u 

 

 

Graag eten wij: 

 

BBQ 

→ 1 stuk vlees   ........ x €   8,00  =  .............. 

→ 2 Stukken vlees  ........ x € 12,00 =  ............... 

→ 3 Stukken vlees  ........ x € 15,00 =  ............... 

→ Veggie    ........ x €   8,00 =  ............... 

     

                  Totaal = ................. 

 

 

De BBQ wordt georganiseerd door VZW ELA (Ex Leiding Assent). De 

opbrengst is t.v.v. de afwerking van het nieuwe scoutslokaal. 

 

Exemplaar voor de VZW 

 

De familie: .....................................................................................  

Adres: ............................................................................................. 

komt eten met ............  personen 

 

Wij komen (onderlijnen wat past): 

 

's middags 

Tussen 11u en 13u30 

 

's avonds 

Tussen 16u30 en 19u 

 

Graag eten wij: 

 

BBQ 

→ 1 stuk vlees   ........ x €   8,00 =  ............... 

→ 2 Stukken vlees  ........ x € 12,00 =  ............... 

→ 3 Stukken vlees  ........ x € 15,00 =  ............... 

→ Veggie    ........ x €   8,00 =  ............... 

   

                  Totaal = ................. 

 

                 


