
 

Beste scouts, ouders/verzorgers, 
 
Ondanks corona en alle maatregelen zijn we van plan om dit 
jaar weer oliebollen te bakken. Net als alles dit jaar, zal ook 
onze oliebollenactie anders zijn dan anders. Eén ding blijft wel 
hetzelfde en dat is de datum: 29 en 30 december. Als het 
volgens de regels van de Rijksoverheid en Scouting Nederland 
kan, gaat onze actie door. 
  

Online verkopen 
Volgens die regels mogen we niet langs de deuren om 
oliebollen te verkopen. Daarom moeten we met z’n allen zoveel 
mogelijk oliebollen online verkopen. Via Whatsapp, Zoom, 
e-mail, Facebook, TikTok of hoe je maar wilt. Dus bel, mail of app je opa’s, oma’s, papa’s, mama’s, broers, 
zussen, buren, collega's en iedereen je die kent.  
Net als andere jaren krijgt iedereen een lijst met eerder verkochte adressen. Zijn dat ook mensen uit de 
wijk die je niet persoonlijk kent? Daar kun je een briefje in de brievenbus gooien. Wij hebben invulbriefjes 
voor je gemaakt. Je vindt ze in de mail of bij je leiding. 
 

Bezorgen; liever geen afhaal 
Hoewel we het altijd heel gezellig vinden dat mensen oliebollen komen afhalen, willen we dat dit jaar liever 
niet. Als het echt niet anders kan, kan men buiten - via een coronaproof afhaalraam - de oliebollen komen 
afhalen. Gezellige bezoeken zijn, hoe fijn we dat ook vinden, niet de bedoeling. 
Alle bestelde oliebollen worden op veilige afstand bij jou en onze klanten aan de deur gebracht. Dit jaar kan 
voor de eerste keer worden gepind. Omdat dit contactloos kan, heeft pinnen onze voorkeur. Kan pinnen 
echt niet? Dan kan betalen alleen met gepast geld. 
 

Wanneer blazen we de actie af? 
Het is extra belangrijk om het e-mailadres (goed leesbaar) in te vullen op het bestelformulier. Mocht de 
actie vanwege bijvoorbeeld een lockdown toch niet doorgaan, dan laten we dit via een e-mail aan al onze 
klanten weten. Natuurlijk vertellen we dit als eerste aan onze leiding, leden en ouders. Mocht het zover 
komen dan ontvangen jullie tegen die tijd meer informatie. 
 

Over de oliebollen 
De oliebollen worden gebakken volgens traditioneel recept. In alle oliebollen zitten krenten, rozijnen en 
appel. Ze worden in zakken van 10 stuks verkocht, inclusief een zakje poedersuiker. Eén zak oliebollen kost 
€7,50. De oliebollen worden door de leiding gebakken en bezorgd op dinsdag 29 en woensdag 30 
december. We bezorgen in Hengelo, Borne, Delden, Oele, Haaksbergen, Bentelo en Beckum.  
 
Is je bestelformulier vol? Download een nieuwe van onze website www.ariens-ingrid.nl of vraag een nieuwe 
bij je leiding. Ingevulde formulieren moet je uiterlijk 19 december weer inleveren. Of vul de gegevens zelf in 
via onze website.  
 
Voor vragen kan je terecht bij je eigen leiding. 
Heel veel succes met verkopen en blijf gezond! 
 
Met vriendelijke groet, 
De organisatie 

http://www.ariens-ingrid.nl/

