
 

Beste clubleden, vrienden en sympathisanten, 

Opnieuw organiseert de gezamenlijke club van KONTICH WOLVES, EDEGEMSE BC en HOVE 
RABBITS een verkoop van WAFELS, TRUFFEL, FRANGIPANES en dit jaar voor het e erst ook 
PAASEITJES. De opbrengst gaat integraal naar de jeugdwerking van onze club.  

De prijs bedraagt 6 EUR0. Hiervoor bieden we artisanaal gemaakte vanillewafeltjes, met of zonder chocolade, 
een doosje truffels, 12 afzonderlijk verpakte frangipanes of 300 gram (gemengde) paaseitjes aan. Dit jaar 
voeren we terug een beloning in voor de ploeg en de speler die het meest verkoopt, dus zorg er zeker voor dat 
je naam en ploeg juist vermeld staan op de verzamelstrookjes of bij de online bestelling. 

Wat moet je doen? 

● je krijgt een envelop met 5 bestelbriefjes, waarvan je Strook A  invult en afgeeft aan de koper 
● Strook B  vul je ook in en hou je goed bij zodat je weet aan wie je wat verkocht hebt 
● Op de verzamelstrook  noteer je het totaal aantal verkochte stuks (per categorie). Deze strook 

breng je terug binnen bij je coach, ploegverantwoordelijke, bestuurslid, of Evita Tasiopoulou of 
Gabry Kuijten, samen met het juiste bedrag , ten laatste op zaterdag 24 februari 2017  

● In plaats van de verzamelstrook kun je ook het online formulier invullen voor de totale bestelling, 
echter de betaling dient nog altijd ten laatste 24 februar i te gebeuren  bij de genoemde 
personen - dit is de link om een online bestelling te plaatsen: 
https://goo.gl/forms/61U04xe8x3sLIrBd2 (deze brief zal ook nog per mail worden verstuurd en op de 
Facebook pagina geplaatst) 

 

Uiteraard kan je steeds bestelbriefjes bijvragen aan de coaches en ploegverantwoordelijken of bij 
thuiswedstrijden aan de toog. Extra briefjes kan je ook terugvinden op de Facebook pagina. 

De bestellingen kan je afhalen op vrijdag 9 maart ( tussen 19 en 21 u) of zaterdag 10 maart (tussen 10 en 
12 u) in “De Ploeg”, St.-Jansplein Kontich.  Houd ook alvast het weekend van 3 en 4 maart vrij v oor de 
deur aan deur verkoop (de ploegverantwoordelijken o ntvingen hierover al een mail).  

Wij rekenen op jullie medewerking om het geweldige resultaat van voorgaande jaren te evenaren of zelfs te 
verbeteren! 

Voor eventuele bijkomende info kan je mailen naar wafels@kontichwolves.be of neem je contact op met Gabry 
Kuijten, 0473 55 22 85 (via sms of Whatsapp) 

Veel succes en dank bij voorbaat, namens Kontich Wolves, EBC en Hove Rabbits, 

Het wafelteam - Johan, Evita en Gabry 

 


