BEZOEKDAG
Beste leden, leiding, ouders en sympathisanten
Na een afwezigheid van twee jaar kan de bezoekdag met de traditionele kamp BBQ terug doorgaan
op zondag 24 juli 2022!
U kan de kampplaats betreden vanaf 13u00. Om 18u00 eindigt de bezoekdag en verzoeken wij u
vriendelijk de kampplaats te verlaten. Zo kan de groep het kamp ongestoord verderzetten.
Tijdens de bezoekdag kan u tussen 13u en 15u30 genieten van een heerlijke BBQ.
Er is ook een standje met drank, koffie en taart.
U kan een keuze maken uit onderstaande opties:
•
•
•
•
•

Kindermenu A (voor kinderen onder 11 jaar, met 1 chipolata) voor € 9
Kindermenu B ( voor kinderen onder 11 jaar, met 1 stuk vegetarisch alternatief) voor € 9
Menu A (1 brochette, 1 barbecueworst) voor € 14
Menu B (1 brochette, 1 barbecueworst, 1 chipolata) voor € 17
Menu C ( 2 vegetarische alternatieven) € 14

Bij elk menu bieden we een groentenbuffet, brood en sauzen aan.
Iedereen die op de bezoekdag aan het kampleven begint (dus ook de
kabouters!) en wil meesmullen, moet zich inschrijven en betalen voor de
kamp BBQ.
Voor alle leden en leiding die de eerste vijf dagen op kamp zijn (dus vóór
zondag 24 juli 2022), is de deelname aan de BBQ inbegrepen in de kampprijs.
Inschrijven kan t.e.m. dinsdag 12 juli 2022 via een digitaal formulier. Na inschrijving ontvangt u een
mail met uw bestelling en een betalingsverzoek. Uw inschrijving is slechts definitief als u vóór
donderdag 14 juli 2022 ook het verschuldigde bedrag heeft overgeschreven.
Laatbeslissers kunnen zich op donderdag 14 juli tussen 19u00 en 22u00 nog inschrijven op het
Schilderhof. Dit kan wel enkel met gepast geld of via Payconiq.
Omwille van organisatorische redenen kan u op de kampplaats zelf niet meer inschrijven. Wie dus niet
vooraf ingeschreven is, kan niet deelnemen aan de BBQ.
Vragen of problemen? Contacteer even de organisatie via kampbbq@gmail.com .
Wij hopen jullie alvast terug talrijk te mogen verwelkomen!
Stevige linker

