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WAFEL EN BIERVERKOOP 

Zaterdag 24 oktober 

Beste ouders en leden, 

Het speciale 100-jarig sportjaar ging nog maar enkele weken geleden van start en corona 
maakt het nog specialer! 

Onze overheerlijke wafelenbak zoals jullie hem al jaren kennen, zal er dit jaar helemaal anders 
uitzien. De heerlijke geur van Brusselse wafels in Mortsel, zal uit de eigen keuken moeten 
komen. Reeds 60 jaar werden onze wafels zorgvuldig gebakken door de familie Groosman 
volgens een geheim recept. Dit blijft een geheim, maar wij riepen de hulp in van Jeroen Meus! 
Hierover later meer! 

Omwille van corona hebben wij als club besloten om dit sportjaar geen eigen gemaakte wafels 
te verkopen, maar wel andere bekende lekkere wafels die je in een afgesloten doos kan kopen. 
Zo proberen wij het voor iedereen veilig te houden. Wij begrijpen dat in deze tijden een deur-
aan-deur verkoop moeilijk ligt. Daarom zouden wij het fantastisch 
vinden als iedereen zijn beste beentje voorzet door bijvoorbeeld te 
telefoneren naar oma of nonkel en lever ze nadien corona-proof af bij 
hen thuis. De wafeltjes zitten in een afgesloten doos en kunnen een 
langere tijd gesloten blijven staan vooraleer ze slecht zijn.  

MAAR! Niet getreurd. Corona krijgt ons niet klein! Wij voorzien nog een extraatje om te 
(ver)kopen. Dit jaar zal je niet enkel kunnen smullen, maar ook iets lekker kunnen drinken. 

Ons  WAANZINNIG D&V BIER*! Wauw! 

*Blonde tripel 7,5% op een fles van 75cl 

Hoe gaat het dan dit jaar in zijn werk? 

*De leden verkopen zoals andere jaren wafeltjes en D&V bier deur aan deur, met eigen 
voorziene veiligheidsmaatregelen, of via telefoon aan mensen die je kent. Je gebruikt de 
briefjes die je hebt gekregen in de enveloppe. De ene kant geef je aan de koper en de andere 
(met adres) houd je zelf bij. 

*Geef je overzicht dat in de enveloppe zit af aan je leiding of zaalverantwoordelijke ten laatste 
donderdag 15 oktober. Afrekenen kan door middel van overschrijven ten laatste 2 dagen op 
voorhand op volgend nummer BE29 9792 5628 9664 of per payconiq bij afhalen. Houd je 
briefjes met naam en adres van de koper zelf bij zodat je weet aan wie en waar je moet 
leveren. 
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*Wij als turnclub voorzien jullie nog steeds van de heerlijke wafels die jullie verkopen. Dit jaar 
leveren jullie zelf aan de kopers. Kom op zaterdag 24 oktober tussen 09.00u en 17.00u naar 
de hangar in de Fortstraat tegenover nr. 35 om de eigen levering op te halen en rond te 
brengen. Parkeren kan aan de hoofdingang van fort IV. 

*Natuurlijk als jullie MEGAVEEL dozen wafels en D&V bier verkopen (20+), helpen wij graag 
een veilig handje mee. Geef gerust een seintje in de week van 12 oktober op volgend nummer 
0494/71.01.67 

 

Hoe zit het met de prijzen die jullie normaal kunnen verkrijgen? 

Ook dit jaar zijn er vele prijzen te verdienen!  

De prijzen worden uitgereikt tijdens de turnles in de week van 16 november! 

 

 

 

 

 

 

 

                           Veel succes en denk aan je veiligheid! 

 

 

PRIJZEN voor de beste verkopers zijn: 

10 dozen wafels en/of bier snoepsaté 

15 dozen wafels en/of bier bon voor stripverhaal 

25 dozen wafels en/of bier snoeptaart 

40 dozen wafels en/of bier aankoopbon ‘t Bazarke (twv 20€) 

75 dozen wafels en/of bier 5 bioskooptickets (twv 30€)
   


