
Speculaasverkoop 2021 

 

 

Beste ouders, leden en sympathisanten 

Het is weer zover, onze grootste activiteit van het 

jaar staat voor de deur. Net zoals vorig jaar gaan we verder met ons nieuw concept: 

de Speculaasverkoop! Even een kort woordje uitleg. 

 

De speculaas 

Net als vorige jaren kiezen we voor artisanale speculaas, gebakken door een niet 

onbekende bakker. We hebben het over de ‘Obamabakker’. Je hebt misschien wel van 

hem gehoord enkele jaren geleden, toen hij een levensgrote speculaas voor de 

President van de Verenigde Staten had gebakken! Bakkerij Demedts uit Essen, onze 

bakker dus, gebruikt al jaren een familierecept dat al enkele generaties wordt gebruikt! 

Gegarandeerd een recept voor succes! 

 

De verkoop 

De speculaasverkoop is sinds enkele jaren dus de nieuwe jaarlijkse geldactiviteit van 

onze scoutsgroep. Wij organiseren deze verkoop om extra centjes in het laatje te 

krijgen, en zo te kunnen voorzien in nieuw materiaal, onderhoud van de nieuwe lokalen 

e.d. Zoals u wel begrijpt is dit van groot belang voor een goede scoutswerking.   

Concreet hebben wij 3 verkoopskanalen: 

• Wij gaan 3 opeenvolgende zondagen huis-na-huis rond 

• De leden kunnen door de week thuis verkopen aan familie, vrienden, buren … 

en de volgende zondag het geld binnenbrengen 

• Iedereen kan speculazen bijbestellen en komen ophalen op een zondag naar keuze 

via volgende link; https://forms.gle/uduABMc1rGCxK9aR6 

 

Speculaasactiviteit 

Na de verkoop zullen alle leden die 30 pakjes hebben verkocht beloond worden. Leden 

die een broer of zus in de scouts hebben, moeten slechts 20 pakjes verkopen.  Elke tak 

krijgt een extra centje in hun takkas om een leuke activiteit mee te gaan doen. Wat 

deze activiteiten net zullen zijn, verschilt van tak tot tak, maar leuk word het zeker! 

 

https://forms.gle/uduABMc1rGCxK9aR6


Speculaasfeest 

Ook dit jaar organiseren wij met de leiding een leuke avond om de leden nog eens te 

bedanken voor hun inzet tijdens de verkoop, het Speculaasfeest! Hier maken we ook 

bekend welke tak de meeste speculaas verkocht heeft, en de Speculaastrofee in 

ontvangst mag nemen! Er zal dit jaar voor de 3 beste verkopers ook nog een kleine 

attentie zijn. Deze activiteit zal doorgaan op 17 december 2021, en zal dit jaar eveneens 

gepaard gaan met een gezellige winterbar voor onze dorstige ouders en 

sympathisanten. Meer info hierover volgt. 

 

Zo, dit is alles wat u moet weten over onze Speculaasverkoop. Indien niet alles 

helemaal duidelijk is, of u zit nog met vragen of opmerkingen, mag u ons altijd 

contacteren.  

 

Stevige linker 

De leidingsploeg 

 

Contact 

groepsleiding@scouts26.be 

Sam Keustermans: 0478 11 46 07 

Nils Mertens: 0468 10 91 22 

Ruben Bastiaens: 0470 51 31 08 
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