
P A N N E N K O E K E N B A K  2 0 1 7  
Beste Durendaelers & ouders 

Naar goede gewoonte houden wij in november onze jaarlijkse pannenkoekenbak en dit 
jaar is geen uitzondering. De pannenkoekenbak gaat door op 3, 4 en 5 november. We 
starten met bakken op vrijdag 3 november om 8u00 en zijn hiermee bezig tot ’s nachts, 
als al het deeg op is.  

We rekenen terug op de hulp van sympathisanten, ouders, Verkenners en 
Jongverkenners, want we hebben heel wat werk voor de boeg: het deeg moet gemaakt 
worden en de pannenkoeken moeten gebakken, afgekoeld en verpakt worden. Het is 
dus heel belangrijk dat iedereen de handen uit de mouwen steekt om deze heel zware 
dag tot een goed einde te brengen. Liefst hebben we zo veel mogelijk medewerkers 
overdag; zo wordt het ’s nachts niet te laat. Kabouters en Welpen die ook hun steentje 
willen bijdragen, zijn natuurlijk welkom, mits de aanwezigheid van hun ouders.  

Het bezorgen van de pannenkoeken gebeurt op zaterdag 4 en zondag 5 november, 
telkens van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00. Dan brengt de leiding samen met de 
leden de pannenkoeken rond. Hiervoor rekenen we op de hulp van Jongverkenners en 
Verkenners. We benadrukken dat er zondagnamiddag geen activiteiten voorzien zijn! 
Eens alle pannenkoeken bezorgd zijn, mag iedereen naar huis. Dat hangt natuurlijk af 
van de opkomst gedurende het weekend en is dus moeilijk te voorspellen.  

Het belangrijkste werk moet vanaf vandaag al gebeuren, nl. massaal veel 
pannenkoeken verkopen! Spreek dus al jullie vrienden en familie aan en ga gerust van 
deur tot deur verkopen; hoe meer pannenkoeken verkocht worden, hoe beter! De 
personen met de 3 meeste bestellingen krijgen een mooie prijs. We maken nog steeds 
pakjes van 6 pannenkoeken. Die worden verkocht aan € 3 per pakje. Jullie vinden de 
bestelformulieren in de bijlage. Zorg ervoor dat die duidelijk (in hoofdletters), correct en 
volledig ingevuld worden. We spreken af dat er op voorhand GEEN geld ontvangen 
wordt; de betaling gebeurt bij het bezorgen of ophalen van de pannenkoeken. Personen 
die bestellingen buiten Ronse opnemen, dienen die zelf te bezorgen; m.a.w. wij leveren 
zelf niet buiten Ronse. Het formulier wordt ingevuld en afgegeven aan iemand van de 
leidersploeg.  

Net zoals vorig jaar willen we de mensen ook de kans geven zelf hun pakjes op te halen 
in het scoutslokaal op vrijdag 3 november of zaterdagvoormiddag 4 november. Dat kan 
aangeduid worden op het bestelformulier. Zoals eerder vermeld, wordt ook van deze 
personen geen geld op voorhand aanvaard. De betaling gebeurt dan bij het ophalen. 
We vragen dat alle bestelformulieren uiterlijk tegen zondag 29 oktober binnengebracht 
worden. Jullie geven die af tijdens de zondagsactiviteiten of bij iemand van de leiding 



thuis; onze adressen staan in het Durendaelertje. Jullie kunnen ook gerust elke week jullie 
formuliertjes met verkochte pannenkoeken afgeven. Het is echt belangrijk dat deze 
formulieren op tijd binnen zijn; zo hebben wij nog de tijd om ze allemaal te klasseren en 
hebben we ook al een idee hoeveel pakjes er verkocht zijn. Bestelformulieren na 29 
oktober worden niet meer door ons geklasseerd of rondgebracht. Die mogen jullie 
natuurlijk altijd zelf nog komen ophalen en bezorgen. Jullie kunnen steeds extra 
formulieren vragen aan de leiding.  

Ten slotte willen we nogmaals jullie aandacht vestigen op de belangrijkheid van deze 
actie. De pannenkoekenbak is onze grootste bron van inkomsten en dus van vitaal 
belang voor onze werking. Jullie weten dat wij een lokaal hebben waar wij enorm veel 
werk, tijd en geld in gestoken hebben en dat we het nog steeds willen opknappen. Ook 
willen wij steeds het beste materiaal voor jullie kinderen. Wij blijven investeren, maar 
kunnen dat 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! Het weekend van de pannenkoekenbak is voor ons ongetwijfeld erg 
zwaar. De voorbije jaren zijn heel wat mensen hun verkochte pakjes komen afhalen om 
ze zelf rond te dragen. Dat is voor ons natuurlijk de grootste steun en we hopen uiteraard 
ook dit jaar terug op die steun te mogen rekenen. Op de dag zelf kunnen nog altijd extra 
pakjes verkregen worden. 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  

 
 


