
Vzw De Loods verkoopt sint 
pakketten met heel wat lekkers 
om zo de vakantiekampen en 
hobby’s van hun kinderen en 
jongeren te kunnen bekostigen.

12 euro per pakket
1 grote chocolade fi guur in 
smaak naar keuze (puur, melk, 
wit), 2 kleinere melkchocola-
defi guren en picknicken, een 
marsepeinen fruitstuk, specu-
loos en chocolademunten.

Met de steun van Spar 
De Rynck uit Poperinge

Vzw De Loods verkoopt sint 
pakketten met heel wat lekkers 
om zo de vakantiekampen en 
hobby’s van hun kinderen en 
jongeren te kunnen bekostigen.

12 euro per pakket12 euro per pakket
1 grote chocolade fi guur in 
smaak naar keuze (puur, melk, 
wit), 2 kleinere melkchocola-
defi guren en picknicken, een 
marsepeinen fruitstuk, specu-
loos en chocolademunten.

Bestellen* kan via info@vzwdeloods.be,  057/44 42 50 
of via het bestelstrookje (zie achterzijde) 

*voor Sint – Maarten t.e.m. maandag 26 okt ‘20 (besteld en betaald)
*voor Sinterklaas t.e.m. maandag 23 nov ‘20 (besteld en betaald)

 

De Rynck
Gasthuisstraat 1 - 8970 Poperinge
T 057 33 31 91 - sparderynck@skynet.be



Afhaalmomenten - telkens tussen 17u30 en 19u30:

Voor Sint – Maarten: 

•	 Maandag 2 nov. ‘20 - Valkenberg 11A, Poperinge
•	 Dinsdag 3 nov. ‘20 - Valkenberg 11A, Poperinge
•	 Woensdag 4 nov. ‘20 - Godtschalckstraat 3, Loker
•	 Donderdag 5 nov. ‘20 - Godtschalckstraat 3, Loker
•	 Vrijdag 6 nov. ‘20 - Bollingstraat 9, Ieper (Grote poort College)
•	 Zaterdag 7 nov.‘20 - Bollingstraat 9, Ieper (Grote poort College)

Voor Sinterklaas: 

•	 Maandag 30 nov. ‘20 - Valkenberg 11A, Poperinge
•	 Dinsdag 1 dec.‘20 - Valkenberg 11A, Poperinge
•	 Woensdag 2 dec. ‘20 - Godtschalckstraat 3, Loker
•	 Donderdag 3 dec. ‘20 - Godtschalckstraat 3, Loker
•	 Vrijdag 4 dec. ‘20 - Bollingstraat 9, Ieper (Grote poort College)
•	 Zaterdag 5 dec. ‘20 -Bollingstraat 9, Ieper (Grote poort College)

Overschrijven kan op: BE56 0013 7847 5888 met vermelding van naam en 
voornaam als mededeling (overschrijven = bevestiging bestelling)!

Alles zal geheel coronaveilig plaatsvinden van 
het verpakken tot het afhalen!

 Naam en voornaam : .....................................................................

 Telefoonnummer : .........................................................................

 afhaal datum .................................................................................. 

 Aantal Sint – pakketten:            ….…X puur (12 euro/pakket) 

                                                                     ….…X wit (12 euro/pakket)

                          .…...X melk (12 euro/pakket)

                                                                       Totaal: ……......... euro 

 
Overschrijven op: BE56 0013 7847 5888 met vermelding van naam en voornaam als 

mededeling (overschrijven = bevestiging bestelling)!


