
Beste ouders en leden,  

 
Dit jaar organiseren we voor het eerst een wafelverkoop. Omdat ons 
ledenaantal elk jaar omhoog gaat hebben wij ook meer tenten nodig. De 
opbrengst gaat integraal naar de aankoop van nieuwe tenten.  
 
We verkopen super lekkere vanille-en chocoladewafels (700g) aan € 6,00. 
Bestellen kan tot en met zaterdag 11 november, na de 
Halloweenwandeling. Op vrijdag 24 november kunnen de wafels 
opgehaald worden tussen 19u en 21u in de zaal van Loonbeek.  
 
Om een bestelling te plaatsen vul je onderstaand formulier in (enkel 
wanneer al je bestellingen rond zijn) en geef je het geld gepast in een 
gesloten omslag af aan je leiding. Op de volgende pagina vind je twee 
bestelformulieren. Eentje geef je af aan de koper, eentje is voor jezelf. Zo 
kan je zelf bijhouden aan wie je hoeveel dozen verkocht hebt. Vanaf 24 
november kan jij dus al je verkochte dozen wafels gaan rondbrengen. 
 

OPGELET: Je kan in de prijzen vallen! J Verkoop jij de meeste dozen? 
Dan maak jij kans op een verwenmand met verschillende leuke dingen in!  

 
Alvast bedankt voor de steun! 

Een stevige linker, 

Leiding Scouts en Gidsen Loonbeek  
 
 
 
 
BESTELFORMULIER AF TE GEVEN AAN DE LEIDING 
 
Naam lid: ..………………………………………………………………. 
Tak: …………………………………………………………………………. 

Wafels Prijs  Aantal Totaal 

Vanille (700g) € 6 X ……… € ………………… 
Chocolade (700g) € 6 X ……… € ………………… 

Totaal € ………………… 

 



 

 

WAFELVERKOOP SCOUTS & GIDSEN LOONBEEK 
BESTELFORMULIER KLANT 
 

Gekocht bij: ..………………………………………………………………………..	   
 

Wafels Prijs  Aantal Totaal 

Vanille (700g) € 6 X ……… € ………………… 
Chocolade (700g) € 6 X ……… € ………………… 

Totaal € ………………… 

De wafels worden op 24 november verdeeld. Bedankt voor de steun! 
 

 

 

 

WAFELVERKOOP SCOUTS & GIDSEN LOONBEEK 
BESTELFORMULIER KOPIE  
 
Naam: ..……………………………………………………………………….. 
GSM: ……………………………………………………………………………. 
Adres: ………………………………………………………………………….. 

Wafels Prijs  Aantal Totaal 

Vanille (700g) € 6 X ……… € ………………… 
Chocolade (700g) € 6 X ……… € ………………… 

Totaal € ………………… 

	  


