
 

Pannenkoekenbak 2020 - update! 
Beste Durendaelers
Beste ouders

‘t Is weer zover! Naar goede gewoonte houden wij in november onze jaarlijkse 
pannenkoekenbak. Helaas is dit jaar wel een uitzondering. De pannenkoekenbak gaat 
door tijdens het weekend van de herfstvakantie, namelijk op vrij. 6 en za. 7 november 
2020.

COVID-19 komt roet in ons deeg gooien :(  
Door de verstrengde maatregelen zou onze pannenkoekenbak maximum met 20 personen 
mogen doorgaan. Dit is voor ons onmogelijk aangezien wij 4 mensen nodig hebben voor 
deeg te maken, 3 voor alles in te pakken, 3 die alles ophalen, 1 iemand die deeg 
rondbrengt… en dan zitten we nog niet eens aan de bakkers. Kortom dit is voor ons dus niet 
haalbaar.  

Gelukkig hebben we hiervoor een oplossing! We zullen nog steeds ambachtelijke 
pannenkoeken verkopen, maar deze zullen we helaas niet zelf kunnen bakken, wat niet 
weerhoudt dat ze wel nog steeds even lekker zullen zijn.  

Wat?: Pannenkoeken verpakken, deur aan deur verkopen

Wanneer?: vrijdag 6 november 2020, vanaf 8.45 u.

Waar?: Het scoutslokaal te Savooistraat 34, 9600 Ronse

Wie?: Verkenners, leiding en bestuur 

Leveren en deur aan deur 
Nu moeten alle pakjes nog bezorgd worden. Dat gebeurt op zaterdag 7 november 2020, van 
9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot we uitverkocht zijn. Dan steken leiding, bestuur en VK’s 
samen de handen uit de mouwen om ervoor te zorgen dat alle mensen zo snel mogelijk 
kunnen genieten van onze overheerlijke pannenkoeken. De voorbije jaren zijn heel wat leden 
en ouders hun verkochte pakjes komen afhalen om ze zelf te bezorgen . Dat is voor ons 
natuurlijk de grootste steun en we hopen uiteraard ook dit jaar terug op die hulp te mogen 
rekenen.

We benadrukken dat er op zondag 8 november 2020 géén activiteiten voorzien zijn! Eens 
alle pannenkoeken bezorgd zijn, zit al het werk erop en mag iedereen naar huis. Dat 
hangt natuurlijk af van de opkomst gedurende het weekend en is moeilijk te voorspellen.

Wat?: pannenkoeken bezorgen
Wanneer?: zaterdag 7 november 2020; 08.45 u. – 12.00 u. en 14.00 u. – uitverkoop. 

Waar?: Verzamelen aan het lokaal: Savooistraat 34, 9600 Ronse

Wie?: Verkenners, Leiding en Bestuur

BESTEL uw pannenkoeken ONLINE via deze link: http://tiny.cc/pannenkoeken2020  
Online bestellen bespaart ons kosten, tijd en bomen! 

http://tiny.cc/pannenkoeken2020


 

Allemaal goed en wel, maar… 
…hét belangrijkste werk moet vanaf vandaag al gebeuren, en dat is: massaal veel pannen- 
koeken verkopen! Spreek dus al jullie vrienden en familie aan en ga gerust zelf van deur tot 
deur verkopen. Hoe meer pannenkoeken verkocht worden, hoe beter natuurlijk! Bovendien 
hangt er ook een heel mooie beloning aan vast voor de drie personen (of families) die het 
grootst aantal pakjes verkopen! 

Belangrijke afspraken  

Net zoals vorig jaar willen we mensen ook de kans geven zelf hun pakjes op te halen in het 
scoutslokaal op vrijdag 6 november of zaterdagvoormiddag 7 november. Dat kan trouwens 
ook aangeduid worden op het bestelformulier. Zoals hierboven vermeld, wordt ook van deze 
personen geen geld op voorhand aanvaard. De betaling gebeurt dan bij het ophalen.

We vragen dat alle bestelformulieren tegen uiterlijk 31 oktober 2020 binnengebracht 
worden. Jullie kunnen die afgeven tijdens de zondagsactiviteiten of in de brievenbus van 
Achturenstraat 15 in Ronse. Het is écht belangrijk dat we deze formulieren op tijd krijgen; zo 
hebben we nog de tijd om ze allemaal te sorteren en hebben we ook al een idee van 
hoeveel pakjes er verkocht zijn. Bestelformuliertjes worden na 31 oktober niet meer door ons 
gesorteerd of geleverd. Uiteraard mogen jullie die altijd zelf nog komen ophalen en 
bezorgen.

Wil je extra formuliertjes? Goed zo! Je kan er steeds vragen aan de leiding of ze downloaden 
via onze website, Facebook of voor wie deze brief via mail krijgt, als bijlage van de mail.

Ten slotte willen we nogmaals jullie aandacht vestigen op het belang van deze actie. De 
pannenkoekenbak is onze grootste bron van inkomsten en dus enorm waardevol voor onze 
werking. Jullie weten dat we ons eigen lokaal hebben waarvan de opknappingswerken heel 
wat tijd en geld vragen. Bovendien investeren we ook steeds in het beste materiaal voor 
onze leden, en dat kunnen we enkel doen als deze actie een succes wordt. Aangezien we 
nog niet zeker zijn dat komende acties (bv Kersmarkt, kaasavond,…) zullen kunnen doorgaan 
is het super belangrijk om nu wat centjes binnen te halen zodat wij op kamp kunnen. 

Zo, hiermee hebben we alles gezegd! Indien jullie nog opmerkingen, vragen of suggesties 
hebben, aarzel dan niet om iemand van de (hoofd)leiding of het bestuur aan te spreken! 

Intussen groeten we jullie op z’n scouts, 

Leiding en bestuur Scouting Durendael Ronse

Eén pakje telt zes pannenkoeken en kost drie euro.

Bij deze brief vinden jullie alvast een stapeltje formuliertjes. Zorg ervoor dat die duidelijk (in 
hoofdletters), correct en volledig ingevuld worden. Schrijf je familienaam op het daarvoor 
voorziene lijntje. Zo houden wij bij welk gezin het meeste verkoopt en wie de prijs verdient!  Sch Zori S

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 CORONAVIRUS is nog niet verdwenen! Bij het verkopen (zowel bij familie, vrienden als 
deur-aan-deur) raden wij aan een mondmasker te dragen, voortdurend enkele meters 
afstand te houden en zélf de formulieren als verkoper in te vullen, zo moet niemand 
balpennen en formuliertjes onderling doorgeven. 



BESTELFORMULIER PANNENKOEKENBAK 2020 SCOUTING DURENDAEL 

Graag invullen in DRUKLETTERS voor de leesbaarheid! 

Voor- en achternaam van de koper ………………………………………………………………………………………………………………..

Wonende te …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

bestelt hierbij …………. (aantal) pakjes (6 pannenkoeken per pakje) aan € 3 per pakje en betaalt in totaal € ………………….. 

De betaling gebeurt altijd bij de bezorging of de afhaling! 

Achternaam van de Durendaeler die de bestelling opnam …………………………………………………………………………………. 
O Ik wens dat mijn pakje(s) thuis bezorgd worden op zaterdag 7 nov.  2020.

O Ik kom mijn pakje(s) zélf ophalen op vrijdag 6 nov. of zaterdagvoormiddag 7 nov. 2020 te Savooistraat 34, 9600 RONSE.  
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Meer van deze formulieren? Download en print ze via de site, mail, Facebook of vraag ernaar bij de hoofdleiding!  

Drop deze formulieren in de daarvoor voorziene doos in het lokaal aan de bar of in de bus van Achturenstraat 15 in Ronse.
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