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Beste leden, ouders, oudleiding, vrienden en sympathisanten van Scouts en Gidsen Sint-

Petrus, 

Ook dit jaar hebben wij de eer u allen uit te nodigen voor onze BIER & ZWIJN-avond. 

Iedereen is welkom, jong of oud, groot of klein op zaterdag 7 maart vanaf 18u30 en 
spreken af in de school KLIM in de Sint-Pietersaalststraat 86 A. 

Wat kan u verwachten? 

Wij bieden u een gezellige en scouteske avond aan net zoals voorgaande jaren. Zo 

serveren wij u dit jaar overheerlijke warme beenhesp met frietjes en een fris 

groenteassortiment. Hierbij voorzien wij een ruim aanbod van bier en wijn, waaronder 

het fameuze Sint-Peetbier. Daarnaast zal er ook een extra verwarmde tent zijn voor nog 

meer feestplezier! Ook wordt er een spetterende liveshow gebracht door onze leden, een 
leuke tombola en vermaak met een liveoptreden. 

Wat is de kostprijs? 

Volwassenen 12 euro 

Kinderen tot en met 12 jaar 6 euro 

Niet-eters 3 euro 

Vegetarische burger 12 euro 

Hoe schrijft u zich in? 

1. Of u stort het inschrijvingsgeld op het rekeningnummer BE92 9796 5184 1823 met 

de vermelding:  

... x volwassenen + ... x kind + ... x niet-eters +…x vegetarisch 

2. Of u schrijft zich, met bijgevoegd strookje,  in aan het materiaallokaal op 7/02 of 

14/02  tussen 13u30 en 18u00. 

Gelieve in te schrijven voor 12 februari. 

Vanaf 23uur gaat de pier open, dit uitsluitend voor jin, leiding, district, oudleiding, 

ouders en vrienden van leiding. 

Heb je nog een probleem? Zit je nog met een vraag? 

Laat het ons weten! 
PC Bier & Zwijn 

 

 

 

 
 



 

 

Wij, de familie ............................................................................ schrijven ons 

graag in voor  

Bier en Zwijn 2015 dat plaatsvindt op 7 maart. Wij zullen aanwezig zijn met: 

          … volwassenen      x  12 euro  = ……….. euro 

 … kinderen      x  6 euro   = ……….. euro 

 … niet-eters      x 3 euro   = ……….. euro 

          … vegetarische burger  x    12 euro             =        ……….. euro 

          Totaal                                                                 =       ….…… euro 

 


