
 Spaghettiverkoop 2020 
 
Beste ouders en trouwe pietieters, 
 
Na een hele maand speelplezier sluiten wij de maand juli normaal af met ons 
speelpleinfestijn. Wegens de coronacrisis hebben we de beslissing moeten nemen om dit 
niet te laten doorgaan. Daarom lanceren we ten voordele van ons kamp een 
spaghettiverkoop. De spaghettisaus werd eerder gemaakt op onze spaghetti à volonté avond 
van vorig jaar. Deze saus wordt huisbereid op donderdag 30 juli. 
 
Wat kan je bestellen? 

- 1 kg bolognesesaus (+- 4 personen) voor 15 euro; 
- 500 g bolognesesaus (+- 2 personen) voor 8 euro; 
- 1 kg vegetarische bolognesesaus (+- 4 personen) voor 12 euro; 
- 500 g vegetarische bolognesesaus (+- 2 personen) voor 6 euro. 
Supplementen: 
- Pak pasta (500g): volkoren (+ €1), wit (+ €1) of glutenvrij (+ €2) 
- Spaghetti kaasmix (200g): + € 2,50 

 
Hoe bestellen? 
Vul het onderstaande strookje in en geef het af aan de ingang van het speelplein OF stuur 
een mail naar info@pietieterken.be met vermelding van de naam, het aantal saus dat je wilt 
bestellen en de eventuele supplementen. Bestellen kan tot en met 27 juli. 
 
Hoe betalen? 
Dit kan vooraf via overschrijving naar het bankrekeningnummer BE05 0689 0696 4575 OF ter 
plaatse via een bankapp via de smartphone of cash. 
 
Wanneer afhalen? 
Je kan je bestelling afhalen op 31 juli van 17u30 tot 19u aan de refter op de 
kouterbasisschool. Bij afhaling zullen de maatregelen met betrekking tot de coronacrisis 
nageleefd worden. 
 
Wij hopen dat jullie ons allemaal een duwtje in de rug willen geven, zodat we er weer een 
topkamp van kunnen maken! 
 
Alvast enorm bedankt voor de steun! 
 
De hoofdleiding 
 
 
Ik, ……………………………………………………………….., geef graag volgende bestelling door: 
 
……… x 1 kg bolognesesaus        = …….. x €15   =€……… 
……… x 500 g bolognesesaus      = …….. x €8 =€……… 
……… x 1 kg vegetarische bolognesesaus       = …….. x €12 =€……… 
……… x 500 g vegetarische bolognesesaus      = …….. x €6 =€……… 
Supplementen: 
……… x pak pasta 500g (volkoren/wit)     = …….. x €1 =€ …….. 
……… x pak pasta glutenvrij 400g      = …….. x €2 =€……… 
……… x spaghetti kaasmix (200g)      = …….. x €2,50 =€……… 

 
Totaal  =€ …….. 


