
 

Beste leden, ouders en sympathisanten 

Zaterdag 10 maart 2018 is het weer zo ver, de jaarlijkse 

pannenkoekenverkoop van de jonggivers om ons zomerkamp te sponseren. 

Op die dag gaan de jonggivers van Scouts Tielt van deur tot deur in de stad 

om onze overheerlijke pannenkoeken aan te bieden. Aangezien we ook veel 

leden hebben buiten Tielt, willen we ook aan die mensen de kans geven om 

onze pannenkoeken te proeven. Daarom is het mogelijk om uw pannenkoeken 

op voorhand te bestellen. De pannenkoeken worden verkocht per 0,5 kg voor 

de schappelijke prijs van 4 euro. De bestelde pannenkoeken kunnen dan op 

10 maart meegenomen worden naar huis. De afhaalmomenten zijn net voor 

de activiteit (14h) en er net na (17h). Indien u er die dag niet kan omkomen, 

gelieve ons dit te laten weten! Dan kan er een andere regeling getroffen 

worden! 

U kan bestellen door een mailtje te sturen (ten laatste tot en met vrijdag 

16 maart om 20u) naar jonggivers@scoutstielt.be met als onderwerp 

‘pannenkoeken’, daarna kopieert u de tekst onder de volle lijn en vult aan.OF 

u kan bestellen door onderstaand strookje in te vullen en af te geven aan uw 

leiding ten laatste 17 maart. 

Ik,………………………………………………………(naam), wens …….x0,5 kg pannenkoeken te 

bestellen. Daarvoor betaal ik ……. X €4 = €………. Dit geld wordt contant (en 

liefst gepast) betaald bij afhaling van de pannenkoeken. 

 O    Ik kan er omkomen op zaterdag 10 maart 

O    Ik kan er niet omkomen op zaterdag 10 maart en iemand anders     

neemt ze mee voor mij naar huis. De persoon in kwestie betaald de 

pannenkoeken bij afhaling. 

O    Ik kan er niet omkomen op zaterdag 10 maart en kom er de week  

erna om, op zaterdag 17 maart. 

O  Ik kan er niet omkomen en op zaterdag 10 of 17 maart, en kom  

er om op zaterdag 24 maart 
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