
 

U kan de inschrijving bezorgen via: 

 

Gele Brievenbus 'Scouts Assent' voor zaal Trefpunt 

 

of 

 

Baens Tom 

Minnestraat 7 

3460 Assent 

 

 

Mailen kan naar 

vzwela@hotmail.be 

 

Extra inlichtingen: 

 

Simon Vankrunkelsven: 0473 70 33 25 

Laure Grauls: 0491 02 27 00 

 

 

www.scoutsassent.be 

 

 

Alvast bedankt en tot dan! 
 

 

De spaghettidag wordt georganiseerd door VZW ELA (Ex Leiding 

Assent). De opbrengst wordt gebruikt om het scoutslokaal te financieren 

en te onderhouden. 

Een fiscaal aftrekbare gift kan natuurlijk ook, op volgend rek.nr.:  

Scouts en Gidsen Vlaanderen 

IBAN BE55 4096 5041 4144 

Mededeling: BVG 5-355 Scouts Inderdaad Assent 

Vanaf 40€ krijgt u hiervoor een fiscaal attest voor uw belastingsaangifte. 

 

 

VZW  ELA 
Ex Leiding Assent 

 

steunt Scouts “INDERDAAD” Assent 

 

 
 

en nodigt u van harte uit op haar 

9
e
 Spaghettidag  

Zondag 3 maart 2019  

In zaal Trefpunt, Assent 

t.v.v. de afwerking v/h 

SCOUTSLOKAAL  

 

 

 

 

mailto:spaghettiELA@hotmail.be
http://www.scoutsassent.be/


Wij verwelkomen u graag in zaal Trefpunt 

met een glaasje cava 

maar afhalen van een bereide spaghetti is ook mogelijk. 

 

Wil u graag thuis onze lekkere saus proeven, dat kan! 

Slechts €12 voor 1 l spaghettisaus. 

 

WIJ GAAN ETEN: rond ......uur 

AFHALEN Spaghetti: rond ......uur 

TE KOOP 1L SPAGHETTISAUS: …..x € 12,00 =…….. 

Graag eten wij: 

Spaghetti 

Grote spaghetti    ........ x € 10,00 =  ............. 

Grote spaghetti veggie    ........ x € 10,00 =  ............. 

        Grote spaghetti kip roomsaus + spek ........ x € 10,00 =  ............. 

Kleine spaghetti    ........  x € 8,00 =  .............. 

Kleine spaghetti veggie   ........  x € 8,00 =  .............. 

         Kleine spaghetti kip roomsaus + spek  ........  x € 8,00 = ............... 

Desserts 

Kinderijsje    ........ x € 3,00 =  ............... 

Dame Blanche    ........ x € 4,00 =  ............... 

Koffie met gebak   ........ x € 4,00 =  ............... 

         Gebak     ........ x € 2,50 =  ...............         

             Totaal = ............... 

Een fiscaal aftrekbare gift kan natuurlijk ook, op volgend rek.nr.:  

Scouts en Gidsen Vlaanderen 

IBAN BE55 4096 5041 4144 

Mededeling: BVG 5-355 Scouts Inderdaad Assent 

Vanaf 40€ krijgt u hiervoor een fiscaal attest voor uw belastingsaangifte. 

 

De familie .............................................................................................. 

Adres ..................................................................................................... 

komt met ........ personen 

 

WIJ KOMEN ETEN OM: (onderlijnen wat past) 

    middag 

    11.30u - 12.00u - 12.30u - 13.00u - 13.30u - 14.00u - 14.30u 

    avond 

    16.30u - 17.00u - 17.30u - 18.00u - 18.30u - 19.00u 

 

AFHALEN Spaghetti: rond .......... uur 

 

TE KOOP 1L SPAGHETTISAUS: …..........….x € 12,00 =………. 

 

Graag eten wij: 

Spaghetti 

Grote spaghetti    ........ x € 10,00 =  ............... 

Grote spaghetti veggie    ........ x € 10,00 =  ............... 

         Grote spaghetti kip roomsaus + spek ........ x € 10,00 =  .............. 

Kleine spaghetti     ........ x € 8,00 =  ............... 

Kleine spaghetti veggie     ........ x € 8,00 =  ............... 

         Klein spaghetti kip roomsaus + spek  ........ x € 8,00 = ................ 

Desserts 

Kinderijsje     ........ x € 3,00 =  ............... 

Dame Blanche     ........ x € 4,00 =  ............... 

Koffie met gebak    ........ x € 4,00 =  ...............       

        Gebak      ........ x € 2,50 =  ............... 

                 Totaal = ................. 

 

E-mailadres: ……………………………………………………………. 


