
Ten voordele van een extraatje op kamp 
 

 

 

Lieve ouder(s) en leden,  
 

Omdat de laatste (corona)loodjes het zwaarst wegen, organiseren wij, Gidsen Boom, 
een prachtige minicactussenverkoop om het leven weer even te doen opfleuren!  
 

🌵 Praktisch 

De cactussen worden per drie in één set verkocht aan € 10 per set, ze zitten in 3 
mooie potjes die zeker en vast in uw interieur zullen passen! 
 

🌵 Wanneer 

Levering/ afhaling zal doorgaan op zaterdag 8 mei tussen 10u en 16u.  
 

🌵 Levering/ afhaling 

U kan uw bestelling op zaterdag 8 mei laten leveren bij u thuis, of komen afhalen 
aan onze lokalen. Adres lokalen: Van Dyckstraat 5, 2850 Boom.  
Wij leveren enkel in Boom en buurtgemeenten (eventueel verder op aanvraag). 
 

🌵 Timing 

Bestellen kan via: https://forms.gle/VZ8fEA7aW6kn1CFF8 of via het bestelformulier 
op de achterkant. Gelieve je bestelling door te geven voor woensdag 5 mei.  
Vragen? Stuur gerust een mailtje naar: grlgidsenboom@hotmail.com. 
 

🌵 Betaling 

Gelieve het verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer: BE89 
9733 5140 7085. 
 

🌵 Tip 

U kan ook een set cactusjes cadeau doen! Geef bij het leveradres het adres in van 
diegene die je wil verrassen en schrijf bij opmerkingen een leuke persoonlijke 
boodschap die we aan de cactusjes kunnen hangen! 
 
Gidsen Boom dankt jullie! 
 
Veel scoutsgroetjes,  
De leiding  
 

 



Bestelformulier 
 

Bestelling 
Ik…………………………………………………………………………………………… (naam lid) wil 
volgende bestelling doorgeven:  
 
………………………… x sets van 3 cactussen (1 set = 10 euro) = ………………… euro. 
 
Afhaling/ levering 
Ik kies voor: 
 
O Afhaling op zaterdag 8 mei tussen 10u en 12u 
O Afhaling op zaterdag 8 mei tussen 12u en 14u 
O Afhaling op zaterdag 8 mei tussen 14u en 16u 
O Levering op zaterdag 8 mei tussen 10u en 12u 
O Levering op zaterdag 8 mei tussen 12u en 14u 
O Levering op zaterdag 8 mei tussen 14u en 16u 
 
Indien u kiest voor levering, adres:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Opmerkingen/ vragen:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
  
Betaling 
Bovenstaand bedrag betaal ik via:  
 
O Overschrijving op rekeningnummer BE89 9733 5140 7085 mededeling: ‘Cactussen 
+ naam’  
O Zit mee in deze envelop  
 
 
Geef dit bestelformulier af aan je leiding.  
Je kan ook bestellen door dit online formulier in te vullen: 
https://forms.gle/VZ8fEA7aW6kn1CFF8 
 
Wil je graag meerdere bestellingen (met verschillende leveringsadressen) doorgeven? 
Kopieer dit briefje dan meerdere malen of geef alle bestellingen online door!  
 


