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Beste spelers, ouders, grootouders en sympathisanten van Groenenhoek, 

 

Wij organiseren een wafelverkoop ten voordele van Groenenhoek. De opbrengst hiervan 

gebruiken wij om onze sportclub financieel te steunen. Familie, vrienden, buren en/of 

kennissen, … er zijn vast wel mensen in je omgeving die verlekkerd zullen zijn op onze 

overheerlijke vanille- en chocoladewafels, of misschien wel onze carré-confiturekes, 

frangipanekes of lekkere truffels. 

 

De 3 beste verkopers krijgen een gloednieuwe Groenenhoek sportzak. 

 

Hoe ga je te werk: 

 

Vul de bestelbrief in bijlage in. 

 

Eén doos wafels, carré-confituren, frangipanes van 700 gr of truffels van 250 gr kost 5 euro. 

Per bestelling vul je het aantal verkochte producten in en bezorg je ten laatste op 

woensdag 23 maart 2016 de bestelbrief met het gepaste bedrag aan de trainers. De wafels, 

carré-confituren, frangipanes en truffels kunnen afgehaald worden op vrijdag 09 april, 

zaterdag 10 april, woensdag 13 april, donderdag 14 april, zaterdag 16 april en zondag 

17 april 2016.  

Aan de hand van onderstaande overzicht kunnen de spelers dan de wafels, carré-confituren, 

frangipanes en truffels uitdelen. 

 

Wij hopen dat u deze actie ondersteunt. Alvast bedankt voor de medewerking, veel succes 

met de verkoop en … smakelijk! 

http://www.basisschoolhagelstein.be/sites/default/files/documenten/2012-2013/bestelformulieren_wafelverkoop_ouders_2012.pdf


 

 

Onze sportclub “Groenenhoek” organiseert een wafelverkoop.  
De wafels, carré-confituren, frangipanes zijn verpakt in een doosje van 700 gr, de truffels in een doosje van 250 gr en kosten 5 euro per doos.  
Hieronder vind je het overzicht (bij te houden door de verkoper) van jouw verkochte dozen samen met de naam van de koper. 
 

Naam van de koper Keuze Aantal Totaal bedrag Handtekening 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 

BESTELBRIEF 
 

WAFELTJES + TRUFFELS 
 
TEN LAATSTE AFGEVEN AAN JE TRAINER OP WOENSDAG 

23 MAART 2016 
 

NAAM SPELER + PLOEG (IN DRUKLETTERS AUB!) 

 
 
 

 

SOORT AANTAL 

Wafeltjes Vanille – 700 gr  

Wafeltjes Chocolade – 700 gr  

Frangipane – 700 gr  

Carré confituur – 700 gr  

Chocolade truffel puur - ballotin 250 gr  

Chocolade truffel melk - ballotin 250 gr  

Chocolade truffel wit - ballotin 250 gr  

PRIJS: totaal aantal stuks x € 5  

 

NAKIJKEN OF ALLES CORRECT INGEVULD IS 
+ 

GEPAST GELD BIJVOEGEN IN GESLOTEN OMSLAG A.U.B 


