KOEKJESPAKKET- EN WIJNEN-VERKOOP
Na 2 jaar zonder verkoop van lekkers door corona, geven we “een nieuwe
schwung” aan dit verhaal. Deze keer hebben we gekozen voor:



Lotus koekjespakket (20st) incl korting bon voor Bobbejaanland
Barbusse wijn:
o Chardonnay wit
o Cinsault rosé
o Merlot rood

Met deze centjes kunnen we terug leuke attenties geven aan onze leden, nieuwe materialen
aankopen of oude materialen vervangen, … We hopen na deze corona-periode weer enkele
plannen terug uit de ijskast te halen.

De verkoop start vanaf maandag 29 maart en loopt tot en met zaterdag 23 april 2022.
Geld moet in een gesloten envelop afgeven worden in de les of in de brievenbus
Rijsvennenstraat 6 te Wuustwezel. Enkel het “bestelformulier voor Knappe Durvers”
steekt u mee in de envelop. De andere bestelstrookjes houdt u zelf bij.
Op zondag 15 mei 2022 tussen 10.00 en 12.00 mag u de verkochte goederen afhalen in
CC Blommaert, Gemeentepark 22, 2990 Wuustwezel

Het bestuur en lesgevers wensen jullie veel succes met jullie verkoop!!!
Wij danken jullie alvast bij voorbaat.

Bestuur & lesgevers Knappe Durvers vzw

PS: Vergeet niet in te schrijven voor onze kampen via Ticketgang!
 Turnkamp 1: van di 11/7 tem vrij 15/7 (lagere school)
 Kleutersportkamp: van ma 25/7 tem vrij 29/7 (2+3de kleuterklas)
 Turnkamp 2: van ma 1/8 tem 5/8 (lagere school)
 Dans- en crea-kamp: van ma 1/8 tem 5/8 (lagere school)

Bestelformulier voor Knappe Durvers vzw
TEN LAATSTE AFGEVEN OP ZA 23 APRIL 2022 IN DE LES
of in de brievenbus Rijsvennenstraat 6 te WW in GESLOTEN ENVELOP!
Afhaling verkochte artikelen op zondag 15 mei 2022 tussen 10.00u en 12.00u
Naam + voornaam lid: ………………………………………………………………………………………………….
Volgt les in volgende groep:……………………………………………………………………………………………
prijs
Lotus koekjespakket

aantal

totaal

8€

Wijn Barbusse (prijs/fles)
Chardonnay wit

8€

Cinsault rosé

8€

Merlot rood

8€

Totaal van de bestelling

€

!! enkel dit formulier tezamen met het correcte geld, geeft u af. De andere formulieren houdt u zelf bij zodat u
weet waar u de gekochte artikelen moet afgeven. !!

