
PANNENKOEKENBAK 2010 
Beste Durendaelers, 

Naar jaarlijkse goede gewoonte houden wij rond deze tijd van het jaar onze 
pannenkoekenbak en dit jaar is geen uitzondering. 

Onze pannenkoekenbak gaat door op 5, 6 en 7 november; dit is het laatste 
weekend van de herfstvakantie. Wij starten met bakken op vrijdag 5 november 
om 9u00 en zullen hiermee bezig zijn tot ’s nachts, tot alle deeg op is. Wij 
rekenen terug op de hulp van jullie allemaal, want er staat heel wat werk te 
gebeuren: er moet deeg gemaakt worden, pannenkoeken gebakken, opgehaald  en 
verpakt worden, enzovoort. Het is dus heel belangrijk dat iedereen de handen uit 
de mouwen steekt om deze zeer zware dagen tot een goed einde te brengen. Wij 
hebben graag zo veel mogelijk volk overdag, zodat het ’s nachts niet te laat 
wordt. 

Het uitdragen van de pannenkoeken zal gebeuren op zaterdag 6 en zondag 7 
november, telkens van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00. Naast onze leden 
en leidersploeg zijn alle ouders en sympathisanten die bereid zijn om te rijden, 
ook van harte welkom.  Wij willen wel benadrukken dat er zondagnamiddag geen 
gewone vergadering is! Als alle pannenkoeken reeds uitgedragen zijn, zal 
iedereen naar huis mogen. Dit hangt natuurlijk af van de opkomst gedurende het 
weekend en is moeilijk te voorspellen. 

Het belangrijkste werk moet vanaf vandaag al gebeuren, namelijk zo veel 
mogelijk pannenkoeken verkopen! Spreek dus al jullie familie en vrienden aan en 
ga gerust deur aan deur verkopen; hoe meer pannenkoeken er besteld worden, 
hoe beter. De mensen met de meeste bestellingen krijgen een mooie prijs; vanaf 
25 verkochte pakjes krijgen jullie een aandenken. Verleden jaar waren er mooie 
en unieke prijzen te winnen en we zullen ervoor zorgen dat er ook dit jaar enkele 
mooie prijzen voor jullie klaarstaan. 

Wij maken nog steeds pakjes van zeven pannenkoeken; deze worden verkocht aan 
3 euro per pakje. Jullie vinden de bestelformulieren in de bijlage. Zorg ervoor 
dat deze duidelijk (liefst in drukletters), correct en volledig ingevuld worden. 
We spreken af dat er op voorhand GEEN geld ontvangen wordt; de betaling 
gebeurt bij de levering of afhaling van de pannenkoeken. Het is ook nog steeds 
zo dat bestellingen buiten Ronse door de persoon die de bestelling opnam dient 
te gebeuren. 

Net zoals vorig jaar willen we de mensen ook de kans geven zelf hun pakjes af te 
halen in het scoutslokaal en dit op vrijdag 5 november of zaterdagvoormiddag 6 
november. Dit kan aangeduid worden op het bestelformulier. Ook voor deze 
mensen wordt er op voorhand geen geld aanvaard. Betaling gebeurt dan bij 
afhaling. 



Wij vragen dat alle bestelformulieren tegen uiterlijk zondag 31 oktober binnen 
gebracht worden. Jullie geven deze af tijdens de zondagsactiviteiten of aan 
iemand van de leiding; de adressen staan in het Durendaelertje en op de site. 
Geef gerust week na week jullie formulieren met verkochte pannenkoeken 
binnen. Het is belangrijk dat deze formulieren op tijd binnen zijn. Zodoende 
hebben wij nog de tijd om ze allemaal te klasseren en hebben wij ook al een idee 
hoeveel pakjes er al verkocht zijn. Bestelformulieren die later dan 31 oktober 
binnenkomen, worden niet meer door ons geklasseerd en rondgebracht. Die 
mogen jullie natuurlijk altijd zelf nog afhalen en uitdelen. Jullie kunnen steeds 
extra formulieren vragen aan de leiding. 

Tenslotte willen wij nogmaals uw aandacht vestigen op het belang van deze actie. 
De pannenkoekenbak is onze grootse bron van inkomsten en dus van vitaal belang 
voor onze werking. Jullie weten dat wij een lokaal hebben waar wij massaal veel 
werk, tijd en geld in gestoken hebben en nog steeds willen verbeteren. 
Daarbovenop willen wij ook het beste materiaal voor onze kinderen. Wij blijven 
investeren, maar kunnen dit enkel doen als deze actie een succes wordt. Wij 
rekenen op het vertrouwen, de steun en de inzet van jullie allemaal om ook deze 
pannenkoekenbak tot een goed einde te brengen. 

Indien jullie nog opmerkingen, vragen of suggesties hebben, aarzel dan niet om 
iemand van de leiding of het bestuur aan te spreken. 

Wij wensen jullie een goede verkoop en groeten jullie ondertussen op z’n scouts, 

Leiding en Bestuur Scouting Durendael 
  



BESTELFORMULIER PANNENKOEKEN SCOUTING DURENDAEL 
SAVOOISTRAAT 34, 9600 RONSE 
In te vullen in drukletters 
Ondergetekende ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
wonende te 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
bestelt hierbij ……… pakjes van 7 pannenkoeken aan 3 euro per pakje en betaalt dus in 
totaal …………… euro. De betaling geschiedt bij de levering. 
o ik wens dat mijn pannenkoeken geleverd worden op zaterdag 6 of zondag 7 november 
o ik kom mijn pakje(s) zelf afhalen op vrijdag 5 of zaterdagvoormiddag 6 november 
Naam van de Durendaeler die de bestelling opnam: …………………………………………………………………………………… 
      Handtekening 
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