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Beste scouts, ouders/verzorgers, 

 

Na het succes van onze vorige oliebollenacties gaan wij ook dit jaar voor oud en nieuw weer 

oliebollen bakken. Dit jaar zal onze actie wederom plaatsvinden op twee dagen, namelijk vrijdag 29 

en zaterdag 30 december. De opbrengst wordt besteed aan het realiseren van een nieuwe entree 

en aan modernisering van het sanitair. 

 

Verkopen 

Het is de bedoeling dat we met z'n allen zoveel mogelijk oliebollen gaan verkopen. Dit kan aan 

opa’s, oma’s, papa’s, mama’s, broers, zussen, buren, collega's en iedereen je die kent die maar 

oliebollen wil kopen. Bij deze brief is daarom een bestelformulier bijgevoegd waarop jullie de 

bestellingen kunnen opnemen. We bezorgen dit jaar in Hengelo, Deurningen, Borne, Delden, Oele, 

Beckum en Haaksbergen. De ingevulde lijsten moeten uiterlijk 22 december ingeleverd worden bij 

de leiding.  

 

Wedstrijd 

Ook dit jaar maken we van de verkoop weer een echte 

wedstrijd. De speltak die de meeste oliebollen verkoopt 

wordt door de organisatie getrakteerd op taart! Maar er is 

nog meer, per speltak krijgt degene die de meeste 

oliebollen verkoopt een hele gave insigne!! Is je 

bestelformulier vol? Download een nieuwe van onze 

website (www.ariens-ingrid.nl) of vraag een nieuwe bij je 

leiding. De prijsuitreiking volgt in het nieuwe jaar. 

 

De oliebollen 

De oliebollen worden gebakken volgens traditioneel recept. In alle oliebollen zitten krenten, 

rozijnen en appel. Ze worden in zakken per 10 stuks verkocht, inclusief een zakje poedersuiker. 

Eén zak oliebollen kost € 6,50. De oliebollen worden door de leiding gebakken en bezorgd op 29 

en 30 december.  

 

Facebook 

Via onze Facebookpagina houden we jullie voor, tijdens en na de actie op de hoogte. Wacht dus 

niet langer en like onze pagina zodat je op de hoogte blijft. Heb je zelf nog een hele goede 

verkooptip, laat het ons weten en wie weet sta jij binnenkort op onze Facebookpagina met die tip. 

 

Wij hopen op een goed verloop, lekkere oliebollen en een hoge opbrengst voor onze groep. Enne, 

ga voor de prijzen!! Verkopen dus! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 De organisatie 

 

PS. Voor vragen kan je terecht bij je eigen leiding 


