
 

SINTERKLAASACTIE 

VRIJDAG 27 EN ZATERDAG 28 

NOVEMBER 2020 

 

Wondelgem, oktober 2020 

 

Beste Sogeha-medewerkers & -sympathisanten,  

 

Het zijn geen normale tijden… onze kampen verliepen in bubbels met de nodige aanpassingen en 

maatregelen (gelukkig succesvol!), de BBQ werd een Take a way, onze rommelmarkt diende te worden 

geannuleerd… En dit omwille van COVID19, waarvoor we best de richtlijnen zo strikt als mogelijk 

opvolgen, want de huidige evoluties ogen niet zo positief      

Gelukkig kan onze Sinterklaasactie toch doorgaan, mits enkele kleine afspraken bij het afhalen (afstand 

houden, mondmasker aan, best betalen via overschrijving…), om deze zo coronaproof mogelijk te laten 

verlopen. Aangezien onze kas aan inkomsten al een en ander moest derven, durven we jullie vragen om, 

ter compensatie, bij deze (laatste?) financiële actie een extra inspanning te doen met het oog op onze 

zomerkampen van 2021. 

                                  

DE SINTERKLAASACTIE 

                     

Wat is de bedoeling van deze actie?  

Zoveel mogelijk onderstaande lekkernijen verkopen aan familie, vrienden, buren, collega’s, kennissen, 

klas- en schoolgenoten, ... 

Je kan toch nog kiezen uit een ruim assortiment: 

* Marsepein, ½ kg – 50% amandelen en 50% suiker    : € 7.00 
* Speculoos Lotus, doos van 1 kg Sinterklaasfiguren     : € 9.00 
* Speculoos 2 Sinterklaasfiguren VENTEN EN SINTEN 28CM 2ST 200G  : € 3.00 
* Crack-It Iced Gem (gesuikerde Nic-Nacjes), zakje van 200 gr   : € 3.00 
* A.B.C. Nic-Nac Lu- letterkoekjes, zakje van 400 gr.    : € 6.00 
* NIEUW! Lieve Vrouwkes (Etna) 225 gr.      : € 3.00 
* Chocolade wit, 5 figuren, 175 gr.       : € 5.00 
* Chocolade melk, 5 figuren, 175 gr.       : € 5.00 
* Chocolade fondant, 5 figuren, 175 gr.      : € 5.00 
* Chocolade Sinterklaasman wit (indiv. verpakt) 25 cm, 250 gr.   : € 6.00 
* Chocolade Sinterklaasman melk (indiv. verpakt) 25 cm, 250 gr.   : € 6.00 
* Chocolade Sinterklaasman fondant (indiv. verpakt) 25 cm, 250 gr.  : € 6.00 
 



 
Hoe? 
Vanaf nu tot zondag 15 november kan je in je school-, leef- en werkomgeving rondgaan, zoveel mogelijk 

mensen aanspreken en zoveel mogelijk bestellingen opnemen. 

 

Net zoals vorige jaren willen we vragen om zoveel als mogelijk je bestelling online door te geven via 

het formulier op onze website www.sogeha.com 

Als dit goed is ingevuld en verstuurd, zie je bovenaan op het scherm een bedanking voor uw bestelling 

als bevestiging van de registratie. 

 

 

Wie nog klassieke bestelstrookjes wenst, kan deze nog bekomen via Freya (freya.sogeha@gmail.com of 

0478/52.22.89) of via info@sogeha.com 

 
TEN LAATSTE OP ZONDAG 15 NOVEMBER: 
* geef je bij voorkeur via onze website www.sogeha.com uw totale bestelling in op de voorziene 
bestelstrook en vermeld je eveneens de wijze van betaling (liefst via overschrijving of – indien niet 
mogelijk - bij afhaling van uw bestelling). 
of bestel je nog op de klassieke manier: 
* je telefoneert je bestelling door op tel. 09/356.88.76 (of gsm : 0486/64.04.01) 
* je stuurt mailtje naar steven.schoonjans@skynet.be  
* je stuurt je de totaalstrook op naar Steven en Caroline Schoonjans – van den Berge,  
   Begonialaan 21, 9080 Lochristi.   
 

Op vrijdag 27 november of op zaterdagvoormiddag 28 november kan je uw bestelling ophalen bij 

Steven en Caroline, Begonialaan 21 te Lochristi, om dan zelf de opgenomen bestellingen aan je kopers te 

bezorgen. 

 
Indien je ze niet kan komen afhalen, kunnen deze bij jou thuis worden bezorgd 
op vrijdag 27 november, mits goed af te spreken en haalbare afstanden ! 
 
De betaling van de bestellingen mag best zoveel als mogelijk gebeuren via overschrijving op het 
rekeningnummer op naam vzw Sogeha  
IBAN: BE17 0682 1045 0621 
BIC: GKCCBEBB 
 

 

In naam van onze kinderen, dank bij voorbaat! 
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