
Marsepeinslag 2019 
Beste leden en ouders,  

Na het constante succes van onze marsepeinslagen de voorbije jaren, hebben we er niet aan getwijfeld om er 

dit jaar nog eens volledig voor te gaan! In deze brief zetten we voor jullie nog eens alles op een rijtje. 

We willen jullie eerst en vooral wijzen op het belang van zo’n activiteit voor de groep. Het is niet enkel de 

grootste activiteit die wij jaarlijks organiseren, het is ook onze belangrijkste bron van inkomsten. Als 

vrijwilligersorganisatie moeten wij er, naast enkele subsidies, zelf voor zorgen dat er genoeg geld in het laatje 

komt om bijvoorbeeld de aankoop van kamp- en spelmateriaal, werken aan de lokalen en activiteiten te 

financieren. Het is dan ook van fundamenteel belang dat we met de hele groep ons uiterste best doen om zo 

veel mogelijk te verkopen! 

Hoeveel kost onze marsepein? 

We verkopen onze marsepein in 3 hoeveelheden: ¼kg (250g), 1/2kg (500g) en 1 kg . De prijs voor ¼ kg bedraagt 

4 euro, voor 1⁄2 kg bedraagt 7 euro, en voor 1 kg vragen we 11 euro. 

Hoe gaat zo’n marsepeinslag in zijn werk? 

Eerst en vooral zal ieder lid de mogelijkheid krijgen om marsepein te bestellen. Dit kan via het bestelformulier, 

bijgevoegd bij deze brief. Het is de bedoeling dat jullie hiermee zelf gaan vragen bij familie, vrienden, kennissen 

en eventueel in de buurt of zij marsepein willen kopen. De bestelformulieren kunnen binnengebracht en 

bijgevraagd worden bij de leiding. Uiteraard zal de beste verkoper van elke tak in de bloemetjes gezet worden! 

Tegen zaterdag 26 oktober moeten alle bestelformulieren binnen zijn bij de leiding! Zorg dus dat jullie hiermee 

zeker op tijd zijn, want meteen daarna worden ook de bestellingen geplaatst. Op die dag wordt er nog geen 

geld aangenomen! Naar jaarlijkse gewoonte worden ook twee verkoopzondagen georganiseerd waarop er met 

de leden van deur tot deur wordt verkocht. 

Op zondag 24 november kunnen ten slotte de bestellingen afgehaald worden op de Ijskelder (Bredabaan 57, 

2170 Merksem), en dit tussen 9:30 – 13:00 en 15:00 en 17:30. Pas vandaag moet ook het geld afgegeven 

worden. Betalingen mogen ook gebeuren via overschrijving op het rekeningnr. BE02 9730 2112 7240, met 

vermelding van naam en “Marsepeinslag”. Let op: Op de Ijskelder zal een doos klaar staan per lid, het is dus 

niet de bedoeling dat mensen die bij een lid marsepein hebben gekocht individueel langs de shop komen. Aan 

jullie dus de keuze of jullie de blokken op dat moment voorschieten voor jullie eigen ‘klanten’ of dat jullie aan 

hen op voorhand vragen de blokken te betalen. 

Wijnslag 

Bij de leiding is er dit jaar ook wijn te koop. Er is te kiezen uit een assortiment van twee rode, twee witte, twee 

rosé wijnen en cava. Indien u geïnteresseerd bent kan u de leiding gerust aanspreken of u kan de werkgroep 

marsepein bereiken op marsepeinslag@24sintfrans.be. 

Hopelijk is hiermee alles duidelijk. Moesten er nog vragen zijn, kunnen jullie hiermee terecht bij jullie leiding of 

bij de verantwoordelijken. 

Veel succes! 
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