
 
 
Beste leden en ouders,  
 
 
Het begin van het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur. Het startschot 
wordt dit jaar gegeven met een uitgebreide openingsdag, want we 
vieren dit jaar onze 75e verjaardag! 
 
De openingsdag vindt plaats op zaterdag 21 september 2019. Dit groot feest zal van start gaan 
aan de Witte Villa in de Kouterstraat. Ook de kinderen die normaal naar de scouts gaan op de 
Doren (Elststraat), komen die dag naar het Centrum (Kouterstraat).  
Wat staat er allemaal op het programma?  Om onze 75e verjaardag te vieren, beginnen we de openingsdag dit jaar met een feestelijke brunch. Alle leden, ouders, sympathisanten, oudleiding, comité-leden, fouriers... zijn hier meer dan welkom. De brunch gaat door vanaf 09u30 op het Centrum. Inschrijven voor deze brunch kan via https://bit.ly/2MnzSzR. Voor meer informatie over de brunch, zie de bijlage.  Om 12u30 verwelkomen we alle leden (in uniform!) aan het Centrum. Verloren voorwerpen van de kampen zullen tentoongesteld worden en er is de mogelijkheid om een (nieuw) sjaaltje of tweedehands uniform te kopen. Wat mag je zeker niet vergeten? Speelkledij (warme pull), 5 euro (voor een drankje en een heerlijk avondmaal) en gamel en bestek voor het avondmaal!  Na allerhande leuke activiteiten, belevenissen en een overheerlijke maaltijd mogen de leden terug worden opgehaald om 19u00 op de Mollekensberg (de grote weide bovenaan het bos).   Ook dan bieden we nog iets extra aan! Vanaf 19u00 is opnieuw iedereen welkom aan de kampvuurkring bovenaan de Mollekensberg. Daar maken we een groot kampvuur waarbij de givers en jinners lekkers verkopen en er uit volle borst kan worden meegezongen met de leukste kampvuurliedjes. Plezier voor jong en oud verzekerd!  
 
Alvast een stevige linker en tot dan, 
De leiding en groepsleiding 
 
 
Wil je op de hoogte blijven van de feestelijke activiteiten die gepland staan voor onze 75e 
verjaardag? Volg ons dan zeker op Facebook: https://www.facebook.com/75jaarscoutsherent/. 
 



BRUNCH OPENINGSDAG 21 SEPTEMBER 2019

CLASSIC BRUNCH | € 12 DELUXE BRUNCH | € 18

FOOD
Soep
Bokes met choco of ander beleg
1 chocoladekoek
Cornflakes
1 yoghurtje

DRINKS
1 glas melk 
OF 

1 glas fruitsap

Classic menu + de volgende extra's:

KIDS BRUNCH < 12 JAAR | € 8

Hoe schrijf ik me in?
 
 
 

Check het Facebook-evenement Openingsdag 2019 voor de inschrijvingslink 
Kies je favoriete brunch-uur (9.30 of 10.30 uur) en brunch-formule (classic, deluxe of kids) en schrijf je in!

 
Vergeet na je inschrijving niet het correcte bedrag over te schrijven op het volgende rekeningnummer: 

BE63 9730 3902 0508 op naam van Fien De Paepe & onder vermelding van "Scoutsbrunch 75 jaar + je naam" 
 

Inschrijven voor zondag 8 september 2019

FOOD
Soep
Eitje met spek
Zomers slaatje
2 pistolets
1 chocoladekoek of croissant
Cornflakes
Brood & beleg

DRINKS
1 glas cava
1 glas fruitsap
1 warme drank - koffie of thee

GRANOLA

BANANENCAKE

OMELET 
met gerookte zalm en lente-ui

met yoghurt-topping

met yoghurt en vers fruit

Kies je favoriete brunch-formule uit onderstaande opties:


