
Scouts en gidsen Vlaanderen – St. Martinus Retie VZW 
 

Dag scoutsvrienden 

Het einde van 2016 is in zicht, maar wij zijn al volop bezig met het plannen van 
Hawaiian Night, onze jaarlijkse fuif. De vorige editie was een topper, dus we willen dat 
in 2017 nóg beter doen. Tijdens het weekend van 3 t.e.m. 5 maart 2017 serveren wij 
jullie een geweldig amusant spektakel in de Jeugdklub van Retie. 
 
Op vrijdagavond dagen wij jullie uit voor onze spannende quiz. Zaterdag is het tijd om de 
strooien rokjes uit de kast te halen en een dansje te placeren op onze Hawaiian Night. 
Alvorens ’s avonds aan de “echte” fuif te beginnen, hebben we nog een fuif in de 
namiddag voor onze leden. Verdere info hieromtrent volgt nog. 
 
Met deze brief willen we jullie de gelegenheid geven om een promo T-shirt van Hawaiian 
Night aan te schaffen.  
 

Hoe uw T-shirts bestellen? 

 Je vult onderstaand strookje in en bezorgt dit,samen met gepast geld, aan de 
leiding van uw zoon of dochter.  

OF 

 Je stuurt een mailtje naar yannickvanoekelen@gmail.com met vermelding 

van het gewenste aantal T-shirts per maat en je naam. Vervolgens stort je 

het totale bedrag op rekeningnummer BE34 0012 9492 9990 met duidelijke 

vermelding van uw naam en “T-shirt”. 

 

 Het bestellen van de T-shirts kan gebeuren tot en met zondag 18 
december! 

 

 
Bestelling op naam van (oudste kind)____________________, Tak__________  
 
Maat Maat Aantal Prijs Bedrag 
Kinder T-shirt  
(7 à 8 jaar) 
 

 
________ 

 
_____ 

 
x 15 euro  

 
=____________ 

Kinder T-shirt  
(9 à 11 jaar) 
 

 
________ 

 
_____ 

 
x 15 euro 

 
=____________ 

Kinder T-shirt  
(12 à 14 jaar) 

 
________ 

 
_____ 

 
x 15 euro 

 
=____________ 

     
Unisex T-shirt ________ _____ x 15 euro =____________ 
(maten S tot XXL)  ________ _____ x 15 euro =____________ 
     
Unisex polo ________ _____ x 20 euro =____________ 
(maten van S tot XL) ________ _____ x 20 euro  =____________ 

TOTAAL: 
 

_____ 
 

=____________ 


