
 

 

Pannenkoekenbak 2022 
Beste Durendaelers, 
Beste ouders, 

‘t Is weer zover! Naar goede gewoonte houden wij in november onze jaarlijkse 
pannenkoekenbak en dit jaar is geen uitzondering. De pannenkoekenbak gaat door tijdens 
de herfstvakantie, namelijk op vrijdag 4 en zaterdag 5 november 2022. 

Boter… deeg… omdraaien… Klaar… Volgende! 
De morgenstond heeft goud in de mond, en daarom steken we op vrijdag 4 november 2022 
om 8.00 u. ‘s ochtends vroeg onze gasvuurtjes aan en beginnen we met bakken! Hiermee 
gaan we de hele dag door, tot midden in de nacht, tot al het deeg op is. 

Opnieuw rekenen we op de hulp van sympathisanten, ouders, Jongverkenners en 
Verkenners, 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 zijn steentje bijdraagt om deze enorm zware dag tot een goed einde 
te brengen. Natuurlijk hebben we liefst overdag zo veel mogelijk helpende handen; zo wordt 
het ’s nachts niet te laat. Kabouters en Welpen zijn uiteraard ook welkom, mits de 
aanwezigheid van hun ouders. 

 Wat?: deeg maken en pannenkoeken bakken, afkoelen en verpakken 
 Wanneer?: vrijdag 4 november 2022, vanaf 8.00 u. 
 Waar?: Grote Marijve 133, 9600 Ronse 
 Wie?: leden (Kabouters en Welpen met ouders), ouders en sympathisanten 

Van deur tot deur 
Oef, na vrijdag zit het vermoeiendste werk erop! Nu moeten alle pakjes nog bezorgd worden. 
Dat gebeurt op zaterdag 5 november 2022, van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 17.00 u. 
Dan steken leiding, bestuur en leden 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 
opnieuw op die hulp te mogen rekenen. 

We benadrukken dat er op zondag 6 november 2022 geen 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 dus moeilijk te voorspellen. 

 Wat?: pannenkoeken bezorgen 
 Wanneer?: zaterdag 5 november 2022, van 9.00 u. tot 12.00 u., van 14.00 u. tot 17.00 u. 
 Waar?: Grote Marijve 133, 9600 Ronse 
 Wie?: leden en eventueel ouders 

Allemaal goed en wel, maar… 
…hét belangrijkste werk moet vanaf vandaag al gebeuren, en dat is: massaal veel 
pannenkoeken 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 
 Eén pakje telt zes pannenkoeken en kost vier euro. 

 Bij deze brief vinden jullie alvast een blad met 
formuliertjes. Zorg ervoor dat die duidelijk (in 
hoofdletters), correct en volledig ingevuld worden. 
Extra formuliertjes kunnen jullie afdrukken op de 
website bij ‘Downloads’. 

 Het formuliertje kan ook online worden ingevuld. Je 
vindt de link via onze website of door de QR-code 
hiernaast te scannen! 

 We spreken af dat er op voorhand geen geld 
ontvangen wordt; de betaling gebeurt bij het 
bezorgen of afhalen van de pannenkoeken. 

 Personen die bestellingen buiten Ronse opnemen, dienen die zelf te bezorgen; m.a.w. 
wij leveren zelf niet buiten Ronse. 

 Ingevulde formuliertjes kan je steeds in de daarvoor voorziene doos aan de bar in het 
lokaal steken, tot ten laatste zaterdag 29 oktober 2022. 

Verder… 
Net zoals vorig jaar willen we mensen ook de kans geven zelf hun pakjes op te halen in het 
scoutslokaal op vrijdag 4 november of zaterdagvoormiddag 5 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 zaterdag 29 oktober 2022 
binnengebracht worden. 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 29 oktober 2022 niet meer door 
ons gesorteerd of geleverd. Uiteraard mogen jullie die bestellingen altijd zelf nog komen 
ophalen en bezorgen. 

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 steeds investeren ins ons lokaal en in het beste materiaal voor 
onze leden, en dat kunnen we enkel doen als deze actie een succes wordt. 

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

Intussen groeten we jullie op z’n scouts, 

Leiding en bestuur Scouting Durendael Ronse 



 

 
Meer van deze formulieren? Download en druk ze af via onze website! 

Drop deze formulieren in de daarvoor voorziene doos aan de bar in het lokaal. 

BESTELFORMULIER PANNENKOEKENBAK 2022 SCOUTING DURENDAEL RONSE 
Graag invullen in DRUKLETTERS (voor de leesbaarheid) 

Voor- en familienaam van de koper:  ....................................................................................................................................................  

Wonende te:  .............................................................................................................................................................................................  

Met e-mailadres:  ......................................................................................................................................................................................  

bestelt hierbij .....................  (aantal) pakjes van zes pannenkoeken aan € 4,00/pakje en betaalt in totaal €  ..............................  
De betaling gebeurt altijd bij de bezorging of de afhaling! 

 Ik wens dat mijn pakje(s) op bovenstaand adres bezorgd worden op zaterdag 5 november 2022. 
 Ik wens mijn pakje(s) zelf af te halen op vrijdag 4 of zaterdagvoormiddag 5 november te Grote Marijve 133, 9600 Ronse. 

Familienaam van de Durendaeler die de bestelling opnam:  ............................................................................................................  

BESTELFORMULIER PANNENKOEKENBAK 2022 SCOUTING DURENDAEL RONSE 
Graag invullen in DRUKLETTERS (voor de leesbaarheid) 

Voor- en familienaam van de koper:  ....................................................................................................................................................  

Wonende te:  .............................................................................................................................................................................................  

Met e-mailadres:  ......................................................................................................................................................................................  

bestelt hierbij .....................  (aantal) pakjes van zes pannenkoeken aan € 4,00/pakje en betaalt in totaal €  ..............................  
De betaling gebeurt altijd bij de bezorging of de afhaling! 

 Ik wens dat mijn pakje(s) op bovenstaand adres bezorgd worden op zaterdag 5 november 2022. 
 Ik wens mijn pakje(s) zelf af te halen op vrijdag 4 of zaterdagvoormiddag 5 november te Grote Marijve 133, 9600 Ronse. 

Familienaam van de Durendaeler die de bestelling opnam:  ............................................................................................................  

BESTELFORMULIER PANNENKOEKENBAK 2022 SCOUTING DURENDAEL RONSE 
Graag invullen in DRUKLETTERS (voor de leesbaarheid) 

Voor- en familienaam van de koper:  ....................................................................................................................................................  

Wonende te:  .............................................................................................................................................................................................  

Met e-mailadres:  ......................................................................................................................................................................................  

bestelt hierbij .....................  (aantal) pakjes van zes pannenkoeken aan € 4,00/pakje en betaalt in totaal €  ..............................  
De betaling gebeurt altijd bij de bezorging of de afhaling! 

 Ik wens dat mijn pakje(s) op bovenstaand adres bezorgd worden op zaterdag 5 november 2022. 
 Ik wens mijn pakje(s) zelf af te halen op vrijdag 4 of zaterdagvoormiddag 5 november te Grote Marijve 133, 9600 Ronse. 

Familienaam van de Durendaeler die de bestelling opnam:  ............................................................................................................  

BESTELFORMULIER PANNENKOEKENBAK 2022 SCOUTING DURENDAEL RONSE 
Graag invullen in DRUKLETTERS (voor de leesbaarheid) 

Voor- en familienaam van de koper:  ....................................................................................................................................................  

Wonende te:  .............................................................................................................................................................................................  

Met e-mailadres:  ......................................................................................................................................................................................  

bestelt hierbij .....................  (aantal) pakjes van zes pannenkoeken aan € 4,00/pakje en betaalt in totaal €  ..............................  
De betaling gebeurt altijd bij de bezorging of de afhaling! 

 Ik wens dat mijn pakje(s) op bovenstaand adres bezorgd worden op zaterdag 5 november 2022. 
 Ik wens mijn pakje(s) zelf af te halen op vrijdag 4 of zaterdagvoormiddag 5 november te Grote Marijve 133, 9600 Ronse. 

Familienaam van de Durendaeler die de bestelling opnam:  ............................................................................................................  

 


