Beste leden, ouders en scoutsympathisanten
Binnenkort is het Sinterklaas en ook dit jaar zijn ze er weer:
Sinterklaaspakketjes!

onze overheerlijke

Dit jaar zijn we van de partij met een enorme variatie aan lekkers. U kan kiezen uit een pakketje
met bruine, witte of fondant chocolade. Daarnaast bevatten ze ook speculoos, maria’tjes, likkoekjes
en veel ander lekkers.
Wilt u ook meegenieten van dit alles, steun dan onze kasactie en smul voor € 4,00 per pakketje
mee.
Maar er is nog meer…
Het lid van onze scouts dat het meeste pakketjes verkocht heeft in totaal, heeft recht op:
• Bij de kapoenen, kabouters en welpen: een gratis kamp (beste lid)
• Bij de jonggidsen, jongverkenners, givers en jin: cinema tickets (2 tickets)
Dit jaar krijgt de tak die procentueel het meeste verkocht heeft een verwenetentje met frieten en
frikandellen à volonté.
Reden genoeg om er volledig voor te gaan!
Hoe bestellen?
•

Mogelijkheid 1: Vul bijgevoegde lijst in (voor jezelf), vat dit samen onderaan deze pagina
en geef het strookje af op de scouts aan jullie leiding of rechtstreeks aan Janno, Sietske,
Josephine of Zoë ten laatste op zondag 19 november samen met het juiste bedrag in een
envelop.

•

Mogelijkheid 2: Het online bestelformulier op de website, waarbij er via overschrijving
betaald kan worden. Dit formulier vindt u terug via www.scoutswondelgem.be/sinterklaas
en wordt afgesloten op zondag 26 november.

De Sinterklaaspakketjes kunnen afgehaald worden op het scoutsterrein op zaterdag 2 december
tussen 19u en 20u OF op zondag 3 december tussen 18u en 20u.
Voor verdere vragen kunnen jullie steeds bij ons terecht.
Groetjes,

Sietske
0470/62.18.42
Shola
Zoë
0470/98.21.27
Janno
of sinterklaaspakketjes@scoutswondelgem.be

0498/31.21.20
0472/69.83.46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samenvatting bestelling

…… x wit

= € ……

Totaal: € …………………………………

…… x bruin

= € ……

Naam lid: ……………………………......

…… x fondant = € ……

Tak: ……………………………………...

