
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aartselaar, 16 januari 2020 
Beste ouder 
 
Voor de derde keer op rij organiseert de ouderwerking  
van Cade haar lekkere soepactie! 
Net zoals de voorbije jaren bieden we pakketten aan waarin u  
de nodige ingrediënten en een recept voor ongeveer 2 liter soep vindt.  
U hebt de keuze tussen tomatensoep, wortelsoep of groentesoep. 
 
In het kader van het feestjaar ‘CADE-jubilee’ bieden we ook vers gemaakte jubileumsoepen aan. 
Van deze soep kan u onmiddellijk heerlijk smullen of u kan ze invriezen. U hebt de keuze uit 2 
verschillende soepen: pompoensoep en tomaten-groentesoep met kip, in dozen van 1 liter. 
Let op want dit VIP-pakket is beperkt beschikbaar dus snel zijn is de boodschap!  
Online geplaatste bestellingen krijgen voorrang op afgegeven enveloppes.  
Op het online-bestelformulier zal de beschikbaarheid te zien zijn. 
 
De pakketten met de ingrediënten kosten € 5,50 en worden u bezorgd in een milieuvriendelijke verpakking.  
De vers gemaakte soep kan u verkrijgen voor € 8 per doos van een liter.  
 

Met de opbrengst van onze acties willen we de school ondersteunen en kunnen we mee bijdragen aan 
activiteiten en/of extra middelen voor de kinderen. Zo heeft de ouderwerking de laatste jaren bijgedragen 
aan het plaatsen van smartboards, vervoer voor klasuitstappen, de afzwaaireceptie voor de 
zesdejaars,...  
 
Aan de kinderen vragen we om zoveel mogelijk pakketten te verkopen, wie lust er nu geen lekkere 
soep? De drie klassen die gemiddeld de meeste soeppakketten verkopen, worden in de loop van het 
tweede trimester getrakteerd op een leuke verrassing! 

 
Laatste dag om te bestellen:  voor de online-bestelling :  3 februari,   

bestellingen via enveloppe:  31 januari. 

 
Afhalen van de soeppakketten: donderdag 13 februari tussen 15.00 en 18.30 uur 
Waar afhalen: speelplaats grote Cade, della Faillelaan 36 
 

Hoe bestellen? 

a) Vul het strookje in van de verkoper en de koper. Geef het strookje voor de koper af aan de koper en 
gebruik de overzichtslijst om op te volgen hoeveel en wat u aan wie verkocht heeft. 
 

b) Plaatsen en betalen bestellingen: Help ons zo ecologisch mogelijk te zijn door zo veel mogelijk 
elektronisch te bestellen. Surf naar www.cade.be en klik op de knop soepactie. Vul het online-
formulier nauwkeurig in. U krijgt onmiddellijk een bevestigingsmail met een rekeningnummer en unieke 
mededeling die u bij de betaling moet vermelden. Uw strookjes geeft u dan niet meer af. 

 

Indien u niet online kan bestellen, mag u de som van alle bestellingen op uw eigen naam in  

1 omslag en op één briefje ‘koper’ doorgeven, samen met het gepaste geld. 

 

 

Verkoopt u mee? Wij kijken er alvast naar uit! 

 

De ouderwerking van Cade 

http://www.cade.be/

