
Mortsel, 6 september 2022

WAFELENBAK
zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2022

Beste ouders,  turner en turnster,

Ze zijn er weer, onze overheerlijke Brusselse wafels.

Het turnjaar is nog maar een week oud maar we vragen toch al uw aandacht voor onze
jaarlijkse wafelenbak. Al 63 jaar worden de Brusselse wafels volgens een geheim recept
gebakken door de familie Groosman.

Tijdens dit weekend kan u onze gekende lekkernij op uw menu zetten, misschien ook bij uw
buren, kennissen of familie.

Elk jaar zijn er tientallen turners die een eigen verkoopactie op touw zetten. Wij zijn ervan
overtuigd dat er in de turnkring, onder het toeziend oog van de ouders, heel wat
topverkopers zitten. Hopelijk maken zij er opnieuw een even groot succes van als voorgaande
jaren.

De wafels worden alleen geleverd in : Mortsel - Edegem - Hove - Boechout.

Als u verkoopt aan familie of vrienden in andere gemeenten rekenen wij erop dat u ze zelf tot
bij hen kan krijgen. Bedankt voor uw begrip hiervoor. U kan het uzelf en ons ook
gemakkelijker maken door uw bestelling zelf af te halen in basisschool De Tandem aan de
Jacob Van Arteveldestraat, dit kan u vermelden op de bestelbriefjes.

Het afleveren van de ingevulde verkoopbriefjes en afrekenen gebeurt bij de trainers of
afdelingsverantwoordelijken, bij Gerd (Molenstraat 38) of bij Kris (Heldenhuldelaan 87), ten
laatste op donderdag 6 oktober. Lege bestelbriefjes kan je verkrijgen bij de trainers of
afdelingsverantwoordelijken of downloaden van onze website.

Zoals elk jaar kunnen topverkopers weer op een mooie beloning rekenen :

25 wafels snoepsaté
50 wafels bon voor stripverhaal
100 wafels snoeptaart
150 wafels aankoopbon lokaal
200 wafels aankoopbon ’t Bazarke (twv €15)
250 wafels aankoopbon Game Mania (twv.€25)
300 wafels 5 bioskooptickets (twv 30€)

Deze prijzen worden uitgereikt tijdens de FamilyDay & V op zondag 27 november 2022. Meer info
hierover volgt later.

Het bestuur en de leiding wensen jullie veel succes. Alvast smakelijk

Tip om de wafels op te warmen :
De oven verwarmen op 150° - de wafels gedurende 5 min. in de oven leggen.
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