Beste leden, ouders en scoutsympathisanten
Binnenkort is het Sinterklaas en ook dit jaar zijn ze er weer: onze overheerlijke
Sinterklaaspakketjes!
U kan kiezen uit een pakketje met bruine, witte of fondant chocolade. Daarnaast bevatten ze ook
speculaas, 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:
o Bij de kapoenen, kabouters en welpen: een gratis kamp (beste lid)
o Bij de jonggidsen, jongverkenners, givers en jin: cinema tickets (2 tickets)
De tak die procentueel het meeste verkocht heeft krijgt daarbij een verwenetentje met
frieten en frikandellen à volonté.
Er zit in één pakketje een golden ticket, waarmee u als eerste een pakket meekrijgt van
ons eigenste scoutsbier!

Redenen genoeg om er volledig voor te gaan!
Hoe bestellen?
• Mogelijkheid 1: Vul onderstaand strookje in en geef het af op de scouts aan jullie leiding
ten laatste op zondag 25 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 25 november.
Let wel: pakketjes die op voorhand betaald worden, kosten €4. Pakketjes die bij afhalen pas
betaald worden, kosten €4,50.
De Sinterklaaspakketjes kunnen afgehaald worden op het scoutsterrein op zaterdag 1
december tussen 19u en 20u OF op zondag 2 december tussen 18u en 20u.
Voor verdere vragen kunnen jullie steeds bij ons terecht.
Groetjes,
Sietske
0486/40.94.80
Lisa
0491/73.49.30
Femke
0471/13.96.43
Zoë
0470/01.71.86
Justine
0485/47.51.50
Emma
0485/04.07.14
of sinterklaaspakketjes@scoutswondelgem.be
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samenvatting bestelling

…… x wit = € ……
…… x bruin = € ……
…… x fondant = € ……

Totaal: € …………………………………
Naam lid: ……………………………......
Tak: ……………………………………...

