
Inschrijvingsformulier wandelzoektocht 29 mei 

 Je kiest voor deze wandelzoektocht een tijdslot! (Op 10 mei vanaf 19u krijgen jullie via de klasapp een 

link om je in te schrijven per gezin via Cally)  

Wij, de familie ………………………………………………………………….. schrijven in met ………………personen 

(waarvan …..kleuters en …… lagere schoolkinderen)  aan de prijs van € 5 per persoon. Hou rekening met 

de geldende coronamaatregelen !  

Bij het vertrek krijgen jullie iets lekkers mee voor tijdens de wandeling, onderweg staan er 

vuilnisbakken.   

Kies uit onderstaande lijst één drankje en iets lekkers per persoon.   

Vul het totale aantal in. 

 

Kiezen uit: Ice tea   ……X    

      Cola zero……X 

      Fanta ……X 

      Cola  ……X 

      Water  ……X 

      Sinaasappelsap ……X 

 

Kiezen uit:  Chips paprika……X 

       Chips zout ……X 

       Chocolade ……X 

       Zuurstok……X 

       Suikerwafel ……X 

 

Je kan voor na de wandeling ook een ‘gemakzak’ bestellen. Deze kan je na de wandeling oppikken om af 

te sluiten met een gezellige picknick in je bubbel of om lekker thuis op te eten !  

 

→ Onze gemakzakken naar keuze: 

- Smos kaas (broodje met sla, tomaat, ei, worteltjes en kaas, mayo) € 4 

- Smos hesp (broodje met sla, tomaat, ei, worteltjes en hesp, mayo ) € 4 

- Smos kaas en hesp ( broodje met sla, tomaat, ei, worteltjes, hesp en kaas, mayo) € 4.5 

- Broodje boulet (broodje met sla, tomaat, ei, koude boulet en bicky-uitjes, andalouse) € 4.5 

- Broodje kip-hawai (broodje met sla, tomaat, ei en kip, ananas, coctailsaus) € 4.5 

- Sandwiches met kaas of hesp € 2 

- Sandwiches met boulet, bicky-uitjes en ketchup € 2.5 

( op het volgende blad kan je tussen de haakjes vermelden welk ingrediënt er uit mag, indien gewenst)  

 

→ Extra mogelijkheid : ijsjes !  

 Keuze uit Calippo / Magnum / Cornetto (€  2  per stuk)  

      

(Alles is geregeld volgens de huidige coronamaatregelen) 

Bestel jouw gemakzak / ijs  vóór 14 mei !  



Betaling/bestelling : 
 

 Wandeling met ….. personen x € 5 = € ……… 

 

 Gemakzakken:   

….. X smos kaas               € 4 = € ………    (……………………………………………………………………….) 

….. X smos hesp              € 4 = € ………    (……………………………………………………………………….) 

….. X smos kaas en hesp        € 4.5  = € ………    (……………………………………………………………………….) 

….. X broodje boulet               € 4.5  = € ………    (……………………………………………………………………….) 

….. X broodje kip hawai         € 4.5 = € ………     (……………………………………………………………………….) 

….. X sandwiches met kaas       € 2 = € ………     (……………………………………………………………………….) 

….. X sandwiches met hesp      € 2 = € ………     (……………………………………………………………………….) 

….. X sandwiches boulet        € 2.5 = € ………     (……………………………………………………………………….) 

                                         Totaal aan broodjes : € …… 

 

 Ijsjes  

..... X Calippo                               € 2 = €……. 

……X Magnum                € 2 = €……. 

……X Cornetto                             € 2 = €……. 

                           Totaal aan ijsjes :      € …….. 

 

                                            Totaal te betalen : € …………………. 

Het inschrijvingsformulier mag aan de juf/meester bezorgd worden samen met cash geld ofwel bezorg 

je enkel dit formulier en doe je de betaling via overschrijving vóór 14/05, dit graag hieronder aanvinken! 

NIET VERGETEN AAN TE VINKEN:  

 cash meegegeven  

 overschrijving gedaan op BE91 735218045476 ( ’t Stekske ) met vermelding van naam (dezelfde naam 

als je op het eerste blad hebt ingevuld ! )  

Zodra de betaling in orde is, krijg je een bewijs van jullie bestelling ! Vergeet geen lege rugzak (voor je 

drank en iets lekkers) en een pen om te schrijven mee te nemen voor onderweg !  

 

 

 

 

 

 

Alvast bedankt en een hele leuke wandeling gewenst !  

 Het schoolteam !  


