Het Sint-Gillisse receptenboek
Na het succes van het stickerboek in 2018, stelt het handelsoverleg een nieuw project
voor: het Sint-Gillisse receptenboek!
Het receptenboek bevat gerechten die de plaatselijke horeca heeft samengesteld met
plaatselijke ingrediënten (Klingse Kalsei, fruit van eigen bodem, …).
Het boek bevat minimum 10 recepten, gaande van aperitief, hoofdgerecht, dessert … en
wordt aangevuld met 62 stickers.
Procedure

Procedure
Hoe ontvang je een receptenboek en stickers?
Eind april bedeelden we huis-aan-huis een folder. Deze folder bevat, naast algemene
informatie, ook afknipstroken.
Met de afknipstroken kan je bij je lokale deelnemende handelaar een receptenboek en
stickers afhalen. Iedere deelnemende handelaar beschikt over 1 sticker. Wil je een
volledig receptenboek? Dan moet je 62 stickers verzamelen.
De spaaractie loopt van 1 mei tot en met 16 september 2019.

Neem deel aan de wedstrijd
Breng je volgeplakte receptenboek tegen ontvangstbewijs binnen vanaf 1 tot en met 28
september 2019 (enkel in de namiddag/avond, vrijdagnamiddag gesloten) aan de
onthaalbalie van het Administratief en Bestuurscentrum. Met een volgeplakt stickerboek
maak je kans op 2 x 250 euro aan Sint-Gillisse kadobonnen. Vind zeker de
Facebookpagina www.facebook.com/sintgillissereceptenboek leuk en maak ook daar

kans op 2 x 250 euro aan Sint-Gillisse kadobonnen door een zelfgemaakt recept uit het
boek te posten.
* Woon je niet in Sint-Gillis-Waas maar ben je klant (fan) van de Sint-Gillisse lokale
handel? Dan kan je een folder afhalen aan de verdeelpunten van de kadobon.

Kom naar de geef- en ruilbeurzen
Geraakt je stickerboek niet vol? Ben je nog op zoek naar dat éne stickertje?
Kom dan naar de geef- en ruilbeurs op:
 donderdag 3 oktober van 16 tot 17 uur in Bla Bla Bla (Dries 6)
 maandag 7 oktober van 19 tot 21 uur in De Koerier (Kerkstraat 27)
 woensdag 9 oktober van 15 tot 16 uur in Wase Golf (Reepstraat 208 a)
 woensdag 9 oktober van 19 tot 21 uur in 7’nivoo (Burgemeester Omer De Meyplein
16)
 donderdag 10 oktober van 15 tot 16 uur in (Ou)de Statie (Buitenstraat 107)
 donderdag 17 oktober van 14 tot 15 uur in Den Ouden Hof (Turfbankenstraat 18)

Contactinformatie
Ondernemen
Burgemeester Omer De Meyplein 1
9170 Sint-Gillis-Waas

03 727 17 00
 ondernemen@sint-gillis-waas.be

Openingsuren deze week

Vandaag open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Namiddag en avond: op afspraak van 14 tot
19 uur)
Morgen open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Namiddag: op afspraak van 14 tot 17 uur)
Alle informatie

