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bbq-festijn   oudleidingsavond
workshopnamiddag EN zoveel meer...

Uitnodiging
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Beste Kristoffel-leden, ouders, oud-leiding, sympathisanten,...

In juli 1936 werd de eerste scoutsvergadering van onze scouts 
georganiseerd door Betty De Decker. Het was de start van een mooi, 
heel mooi verhaal. 

Intussen bestaat onze scoutsgroep alweer 80 jaar en die gebeurtenis 
willen we niet onopgemerkt laten voorbijgaan. 
Tijdens het weekend van 22 en 23 april 2016 staan er tal van 
activiteiten op het programma, elk voor een specifieke doelgroep.

Beginnen doen we op vrijdagavond met een gezellig samenzijn waarop 
we al onze oud-leiding uitnodigen. We hopen dat ze massaal op ons 
terrein in een patrouilletent blijven overnachten.  ‘s Anderendaags 
verwelkomen we tegen de middag al onze huidige leden en hun gezin. 
Voor hen wordt er een grote workshopnamiddag georganiseerd. 
Iedereen kan zich inschrijven voor zijn favoriete scoutsactiviteiten.

In de late namiddag houden we een aperitief waarop ook alle leiding van 
de andere Sint-Niklase scoutsen zijn uitgenodigd. Vervolgens kunnen 
onze leden met hun familie genieten van een ongezien BBQ-festijn, 
waarop ook onze oud-leiding en hun familie van harte uitgenodigd zijn. 
Met DoeBBQ zitten we goed voor een uniek concept, dat toch net dat 
ietsje meer is dan de typische ‘scoutsbarbecue’. Iedereen die zich 
ingeschreven heeft, kan eten wat hij wilt en zoveel hij zelf wilt. Ook zal 
er een groot buffet van groenten, sausjes en brood voorzien worden. 
Dit wilt u niet missen.

‘s Avonds gaan we nog proberen om 80 huidige kristoffelleden samen 
met 80 leiding en oud-leiding een gigantisch kampuur te laten 
aansteken. Afsluiten doen we met een bescheiden feestje aan het 
kampvuur met een dj.

We hopen u massaal (terug) te zien tijdens ons feestweekend. Deze 
brochure bevat over elke gebeurtenis meer info. Inschrijven kan via 
onze website.

Scoutieve groeten en een gelukkige verjaardag!
De leiding en groepsleiding van Scouts Sint-Kristoffel

80 jaar sint-kristoffel
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OUD-leidingsavond
Vrijdag 22 april 2016, vanaf 20u

Voor alle oud-leiding 
De avond voor ons groot jubilieumfeest plannen we  een grote reünie 
voor al onze oud-leiders en -leidsters. Vanaf 20u zijn jullie welkom op 
onze terreinen in de heistraat. Nadat jullie enkele patrouilletenten 
hebben opgezet en jullie geïnstalleerd hebben, is er tijd om bij het 
kampvuur bij te praten en herinneringen op te halen. Wij zullen 
zorgen dat er een goedgevulde bar aanwezig is met oa streekbieren.  
Na een stevige nachtrust, krijgen jullie van ons een uitgebreide brunch 
aangeboden. Ten slotte staat er een grote karree op het programma. 
We hopen jullie massaal te verwelkomen, in uniform!

20u: Aankomst op terreinen
21.30u: Verwelkoming door groepsleiding en korte activiteit
22u - ...: Kampvuur
9u - 11u: Uitgebreide brunchtafel i.s.m. Bakkerij Toon De Klerck
11u: Karree 
11.15u - 12u: Tenten afbreken

Graag inschrijven via www.sint-kristoffel.be voor 15 april. Deze 
activiteit kost €5 per persoon. Deze kleine vergoeding gebruiken we 
voor het huren van de tenten, enkele avondsnacks en het ontbijtbuffet. 

Het is ook mogelijk om naar de oud-leidingsavond te komen en niet te 
blijven overnachten. Deze optie kan je aanduiden bij je inschrijving.
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workshopnamiddag
Zaterdag 23 april 2016, 13u

Voor alle leden en hun gezin
Op zaterdagnamiddag worden op onze terreinen in 
de heistraat workshops georganiseerd voor de hele 
familie. Deze workshops staan in het teken van 
typische scoutsactiviteiten. Op voorhand schrijf je je 
in voor de workshops die je het meest interesseren. 
Enkele activiteiten hebben een minimumleeftijd, de 
overige workshops zijn geschikt voor jong en oud. 
Voor kinderen -6j en kapoenen vragen we wel dat 
ze vergezeld zijn door een volwassene.

Graag inschrijven via www.sint-kristoffel.be 
voor 15 april. Deze activiteit is volledig gratis. We 
vragen wel om u op voorhand in te schrijven zodat 
we een idee hebben van het aantal deelnemers. 
Wees er snel bij, want voor sommige workshops is 
er een limiet aan mogelijke deelnemers.

Hier een overzicht van de workshops waaraan je 
kan deelnemen:

BOOMKLIMMEN
Wil je tijdens een spel een attribuut boven in een boom hangen maar 
kan je niet hoog genoeg klimmen? Klauter je nu al als de beste in 
bomen maar wil je leren of het nog sneller of veiliger kan? Na deze 
workshop klim je als een aapje tot aan de hoogste takken.

EHBO - Eerste hulp bij ongevallen
Wat te doen met brandwonden van een kampvuur of andere letsels 
van onze (soms ruige) spelen. Onze scouts beschikt over enkele 
getalenteerde dokters van de toekomst die groot en klein een 
speedtraining zullen geven in eerste hulp bij ongevallen.

13u: 
Verwelkoming 
14.30u-15.30u:
workshop 1
15u - 16u:  
workshop 2

WOUDLOPERSKEUKEN (10+)
Altijd al eens willen koken boven een laaiend vuur? Zonder een 
kookplaat en enkel bewapend met water, potten, pannen en wat 
hout? Doe dan zeker mee met deze workshop! Met een beetje geluk 
heb je na een uurtje een heerlijk maaltijdje gekookt.
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13u: 
Verwelkoming 
14.30u-15.30u:
workshop 1
15u - 16u:  
workshop 2

DANS
De tijd dat dansen enkel voor meisjes was is voorbij. Op menig 
duoweekend is gebleken dat enkele goede moves op de dansvloer 
gegarandeerd leiden tot succes bij de dames. Vandaag leren we een 
echte Kristoffeldans, voor coole jongens. Meisjes ook zeker welkom!

FOTOZOEKTOCHT
Zoek jij graag zelf je weg met kaartjes en foto’s? Heb je oog voor 
detail? Heb je nog nooit een kompas in je handen gehad en wil je 
daar dringend verandering van maken? Dan is deze workshop zeker 
iets voor jou! Volg de route van geheime tips die de leiding achterliet.

PLEINSPELEN
Zin om eens lekker ‘je beir uit te laten’ en je overtollige energie kwijt 
te raken? Wil je een leuk spel spelen met je beste maten? Wij spelen 
de meest typische scoutsspelen, dit keer met de hele familie. Schrijf 
jullie samen in en we maken er een onvergetelijke middag van!

ZELFVERDEDIGING
Wil jij de beste zijn tijdens “het grote-oversteek-spel” en maken dat 
niemand je kan verslaan? Wat moet je doen als je wordt aangevallen 
tijdens een staptocht? Hier krijg je goeie info van onze paracommando-
leider John en onze beste zelfverdedigingleider Nuven.

KAMPVUURKLASSIEKERS
Altijd al uit volle borst willen meezingen aan het kampvuur, maar ken 
je de juiste nummers niet? Wil je als ouder ook wel eens weten hoe 
het ‘Avondlied’ juist klinkt als het gezongen wordt door een bende 
Kristoffels? Doe dan zeker mee met deze leuke workshop!

KUBB TOERNOOI
Rustig een spelletje ‘kubb’ spelen met je vrienden. Wie gooit raak en 
verdient zo een prachtige prijs? De spelregels worden zeker uitgelegd, 
dus ervaring is niet vereist. Speel zeker mee! 

SJORREN - initiatie (8+)
Je eigen kookvuur maken op kamp, een schommel, een wipplank, 
een draaimolen, ... heb je dat altijd al willen kunnen net als de 
jongverkenners? Leer hier als welp/ouder de basis van de sjorkunst en 
bouw een prachtige constructie. Ook ervaringsdeskundigen welkom.
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BBQ-Festijn
Zaterdag 23 april

aperitief vanaf 16u, bbq vanaf 18u
Voor alle leden, oud-leiding, sympathisanten en hun familie
Zaterdagavond staat er een gigantisch BBQ-feest op het menu op 
onze terreinen in de heistraat en op de terreinen van de aanliggende 
Berkenboomshool. 

We starten om 16u met een apero. We nodigen graag iedereen uit 
om een aperitief te komen drinken in afwachting van een geweldige 
maaltijd. Er staat een unieke live-muziek door oud-Kristoffels op het 
menu. Ook zullen er veel beelden uit de afgelopen 80 jaar te zien 
zijn en zal daar een kleine wedstrijd aan verbonden zijn. Ook de 
leiding van andere scoutsen is uitgenodigd om iets te komen drinken 
ter ere van ons jubileum.

Om 18u kan er aangeschoven worden voor een all-in BBQconcept 
van DoeBBQ, door oud-leider Jurgen Vermeulen. Hij belooft ons 
eens kwalitatief hoogstaande maaltijd met een hoog gehalte aan 
showcooking. De mogelijke formules staan opgesomd op de 
volgende pagina.

Om 20.30u gaan we een groot Kristoffelvuur 
aansteken met 80 huidige leden en 80 leiding 
en oud-leiding. Of tenminste, dat gaan we 
toch proberen. Dit vuur zal een belangrijke rol 
spelen naar het groepskamp toe deze zomer. 
Meer info volgt de avond zelf!

Voor de dansliefhebbers zal er een dj enkele plaatjes draaien aan 
het kampvuur. Wie het liever rustiger aandoet, kan nagenieten 
aan tafel met koffie of thee.
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Volwassene €19
warmgerookte zalm

rundsgebraad
worstmengeling
scampispiesje
breydelham

verrassing vd chef

VEgGiE €17
BBQbrood 

met groene asperge en brie
huisbereide vegesate

mexicaanse wrap

Je kan zelf bepalen welke 
en hoeveel stukken vlees 
je neemt à volonté. Al onze 
formules zijn inclusief een 
uitgebreid groentebuffet, 
sausjes en brood. 

KIND €12
worstmengeling

kipsouvlaki
mini hamburger

Graag inschrijven via www.sint-kristoffel.be voor 15 
april 2016. 
Een inschrijving is pas officieel na overschrijving op BE95 
0682 0930 0058. Wij hopen zo veel mogelijk Kristoffels, 
oud-Kristoffels en hun familie te mogen verwelkomen.


