KOEKJESACTIE
Dit jaar verkopen we koekjes om spelmateriaal aan te kopen voor de
allerkleinsten tot de oudere takken. Nieuwe stiften, knutselmateriaal,
sportmateriaal alles om elk spel om te toveren tot een superactiviteit. Zo
kunnen de kinderen optimaal genieten van elke scoutszondag. Helaas,
koekjes verkopen zichzelf niet, dus we hebben ook dit jaar weer jullie hulp
nodig!
Haast je dus naar je buren, familie, vriendjes, vriendinnetjes of eender wie
die graag een koekje lust en verkoop ze een lekker pakketje! De personen
die de meeste koekjes verkopen, kunnen zelfs een zeer leuke prijs
verwachten.

De heerlijke koekjes zitten in een grote doos en kosten €6 per doos. We hebben carréconfituur
koekjes, frangipanekoekjes, vanillewafeltjes, assortiment kokoskoekjes, assortiment (met
sigaren, vlinders, amandelkoekjes en carré confituur koekjes) en brownies.
Je kunt de koekjes zelf komen afhalen tijdens ons Opening Vaarseizoen op zaterdag 25 april aan
de scoutsbasis aan de Spuikom (Vicognedijk 31 te Oostende, van 15u00 tot 17u00). Indien je de
koekjes niet kunt afhalen en je hebt meer dan 5 dozen verkocht, brengen we ze graag aan de deur
op zondag 26 april in de voormiddag (enkel Oostende en Bredene). Zorg in dit geval zeker dat er
iemand thuis is.
Bezorg je bestelling aan Alexander Cremmery (Coati, Bagheera), Voorhavenlaan 88, 8400
Oostende of Lotta Maseman (Sitta), Mariakerkelaan 385, 8400 Oostende. Je kan je bestelling,
samen met het gepaste bedrag ook aan een andere leid(st)er bezorgen die het dan doorgeeft. De
allerlaatste dag waarop je kan bestellen is zondag 5 april. Meer informatie kun je steeds krijgen
via coati: 0496072651 Coati@seascouts.be / sitta: 0471829992 sitta@seascouts.be.
Gelieve alle koekjes van één lid op één blaadje te schrijven, dit maakt het tellen voor ons een pak
makkelijker. Dank u!
Invullen in DRUKLETTERS aub!
----------------------------------Naam:
Telefoon: ……………………………………………
Bestelt:
……… x carré confituur koekjes
……… x frangipane koekjes
……… x vanillewafeltjes
……… x kokoskoekjes
……… x assortiment
……… x brownies (verpakt in een handige box)
Totaal: ……… x €6 = €………
O De koekjes worden afgehaald op Opening Vaarseizoen
O De koekjes mogen geleverd worden op zondagvoormiddag 26 april op
volgend adres:
Naam: ………………………………………………………………………………………………………
Straat en nr: …………………………………………………………………………………………….
Gemeente: ……………………………………………………………………………………………….
Deze koekjes zijn verkocht door: ………………………………………………………………

