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 SCOUTS en GIDSEN VLAANDEREN  

  25e St. - Joris 

      WAFELVERKOOP 

 

Beste ouders en sympathisanten, 

Het kamp begint almaar dichter en dichter te komen. Om ervoor te zorgen dat onze 

givers en jogivers er een onvergetelijke ervaring aan overhouden hebben we een 

centje nodig, want ze eten de oren van ons hoofd!  

Daarom verkopen we op 12 mei wafeltjes (huis aan huis) met de jogivers én givers. 

Om jullie allemaal te kunnen voorzien van onze heerlijke wafeltjes kunnen jullie al op 

voorhand bestellen. Dit gaat tot en met 19 mei via onderstaand bestelformulier, via 

mail: wafels@de25.be of via het Google-formulier. Als je niet in een buurt woont 

waar een straatverkoop doorgaat, ga dan zeker bij de buren ook eens horen of zij 

geen zin hebben in wafeltjes. Ook bij de familie zijn er vast geïnteresseerden. 

Er is keuze tussen vanillewafeltjes, chocoladewafeltjes, en voor de echte 

lekkerbekken verkopen we ook carré confituurekes, frangipannekes en vanaf dit jaar 

ook stroopwafeltjes te kopen!. Deze laatste drie enkel op bestelling. Zeker eens 

proberen! De bestellingen zullen op 26 mei 2018 beschikbaar zijn. 

Betaling kan door op volgend rekeningnummer te storten:  

BE45 7755 9089 2089 tot 19 mei of contant bij bestelling in gesloten envelop. 

Een stevige linker,  
De jo-giver leiding 
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

 

Bestelformulier Deel 1 (strookje af te geven aan de leiding ten laatste op 13/05/2018) 

 

 Naam Verkoper………………………………….Tak……………………………………… 

 Naam + adres koper………………………………………………………… …… 

Vanille wafels                       700 gr (1 doos) ………… x 5,00 euro = …………… euro  

Wafels met chocolade               700 gr (1 doos) ………… x 5,00 euro = …………… euro  

Carre confituur                  700 gr (1 doos) ………… x 5,00 euro = …………… euro  

Frangipane   700 gr (1 doos) ………… x 5,00 euro = …………… euro 

Stroopwafels  375 gr (1 zakje) ………… x 4,00 euro =  …………… euro                                                                           

                                                                                 Tot  =   …………… euro    

 

mailto:wafels@de25.be
https://forms.gle/Wv19vxjcw1hnaJDQ6
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Bestelformulier Deel 2 (strookje bij te houden door de koper) 

 

 Naam Verkoper……………………………………………………….Tak……………………………………… 

 Naam + adres koper…….………………………………………………………………………………………… 

 

Vanille wafels                       700 gr (1 doos) ………… x 5,00 euro = …………… euro  

Wafels met chocolade               700 gr (1 doos) ………… x 5,00 euro = …………… euro  

Carre confituur                  700 gr (1 doos) ………… x 5,00 euro = …………… euro 

Frangipane   700 gr (1 doos) ………… x 5,00 euro = …………… euro 

Stroopwafels  375 gr (1 zakje) ………… x 4,00 euro =  …………… euro                                                                          

         Tot  =   …………… euro                


