
BOUTMIDDAG SSS 18 DECEMBER 2021 

 
Beste leden, 

 
Zaterdag 18 december is het weer zover, de traditionele boutmiddag. 
 

Hoe gaat deze dag er uit zien? 
 

Er worden tussen 12.00 en 16.30 uur 5 rondes aan het rad van avontuur 
gedraaid (serie A t/m E). 
De loten van deze series worden in de voorverkoop verkocht. 

 
Tevens zal een superronde worden gedraaid waarvoor de loten worden verkocht 

aan de aanwezigen. 
 
Voor een hapje wordt gezorgd. 

 
Uitslag trekking voor de thuisblijvers 

Voor de mensen die niet aanwezig kunnen zijn; zij kunnen via de gebruikelijke 
social media kanalen volgen of ze in de prijzen zijn gevallen.    

 
Voorverkoop: 
 

De voorverkoop van de loten vindt nog plaats op zaterdag 11 december 2021 
van 14.00 tot 16.00 uur. Verkoop vindt plaats in de bestuurskamer. 

 
Geen tijd om de loten op zaterdag 11 december te kopen? Bestel dan de 
loten via boekhouding@sssklaaswaal.nl o.v.v. uw naam en 

telefoonnummer. Uw loten worden dan op naam geregistreerd en u 
ontvangt een “tikkie” of betaalverzoek.  

 
5 loten (serie A t/m E) per enveloppe, en een enveloppe kost € 25,-. 
Er worden bij afname van deze enveloppen gratis prijzen verstrekt. 

 
Bij: 

1 enveloppe   - eieren van Roodbol + een kerststol 
2 enveloppen  - eieren van Roodbol + een kerststol + een rode wijn 
3 of meer enveloppen - eieren van Roodbol + een kerststol + een rode wijn +     

   een kerstkrans.                                                 
 

 
Afhalen prijzen: 
 

De gratis prijzen kunnen worden afgehaald op zaterdagmorgen 18 december 
tussen 09.00 en 11.00 uur. 

 
Ook kunnen de gratis prijzen net als de gewonnen prijzen opgehaald worden na 
afloop van de boutmiddag of op dinsdagavond 21 december van 19.00 tot 21.00 

uur. 
 

Na deze datum gaan alle niet-afgehaalde prijzen, net als vorig jaar naar het 
goede doel. 



 

Wij willen alles in het werk stellen om de Boutmiddag door te kunnen laten gaan, 
zo goed, maar zeker ook zo veilig mogelijk voor iedereen. Daarbij zullen wij de 

op dat moment geldende coronaregels in acht nemen.  
 
Uiteraard volgen wij de regelgeving omtrent het coronavirus op de voet. Mochten 

er hierdoor wijzigingen komen die van invloed kunnen zijn op deze dag, dan 
vernemen jullie dit uiteraard z.s.m. 

 


