
                                                                                                                                                 Werchter, 10 maart 2021. 

      2de CORONA    WAFELVERKOOP 

Beste  vrienden, sympathisanten, 

SK Plenke organiseert net zoals vorig jaar corona wafelverkoop tot eind mei 2021.  Daar wij heel wat 
inkomsten missen van activiteiten die niet konden doorgaan doen wij terug een oproep om onze vereniging te 
steunen door wafels mee te helpen verkopen. En zo via deze verkoop wat centjes goed te maken.  Iedereen kan 
zijn steentje hiervoor bijdrage door vanille- en chocoladewafels of chocolade- en witte schilfertruffels, 
assortiment chocolade eitjes en NIEUW: Frangipane  te verkopen.  De opbrengst van de chocolade eitjes gaat 
integraal naar onze  jeugdwerking op SK Plenke nl. Multimove- voetbalspeeltuin, U8 en U9 ploegjes 

                                 
Vanillewafels     Chocoladewafels           Witte                     Chocolade              Chocolade                     NIEUW       
                                                               schilfertruffels          schilfertruffels             eitjes                      Frangipane 
De ambachtelijke Bani wafels  zijn van topkwaliteit en bevatten geen kleurstoffen, smaakstoffen en 
bewaarmiddelen.   Een doos weegt 700g en wordt verkocht aan 6 euro. 
Ook de ambachtelijke Bani schilfertruffels zijn van topkwaliteit en bevatten tevens geen kleurstoffen, 
smaakstoffen en bewaarmiddelen. Een doos schilfertruffels weegt 250g en wordt verkocht aan 6 euro. 
Assortiment chocolade eitjes 250 gr worden verkocht aan 6 euro. 
De ambachtelijke Bani Frangipane  zijn van topkwaliteit en bevatten geen kleurstoffen, smaakstoffen en 
bewaarmiddelen.   Een doos weegt 700g en wordt verkocht aan 6 euro.  
Hoe bestelling door geven: Werken ook dit jaar met 2 leveringsdatums namelijk op 22 april en 27 mei ‘21 
Via mail:  doorsturen naar staf.heremans@telenet.be  of  brievenbus SK Plenke, Tremelobaan 21, Werchter. 

Online via www. skplenkewerchter.be: met bestelformulier wafels, truffels, chocolade eitjes , 
frangipane en gegevens koper en dit ofwel vóór 20 april ’21  (1ste levering) en vóór 25 mei ’21 (2de levering).   
Het bedrag kan u overschrijven op rekeningnummer BE67-6528-3148-4587 met vermelding koop wafels, 
truffels of paaseitjes SK Plenke, naam en voornaam, woonplaats, leveren of afhalen kantine en dit afhalen of 
levering kan vanaf 22 april 2021 en vanaf 27 mei 2021 . Cash betalen kan ook eventueel bij afhaling kantine.  
Alvast bedankt voor U inzet en hopen dat u vele dozen wafels, truffels en chocolade eitjes aan de man brengt! 
                                                                                                                                               Vanwege  Het Bestuur. 

 
BESTELFORMULIER  VERKOOP  WAFELS/ TRUFFELS/ CHOCOLADE EITJES EN FRANGIPANE 
 NAAM :  …………………………………………………..    VOORNAAM: …………………………………….. 
 ADRES:  ………………………………………………………………………………………………………… 
Omcirkel U keuze    AFHALEN      LEVEREN       LEVERINGS DATUM:    22 APRIL ‘21  / 27 MEI ‘21 

   Schilfertruffels – 250g:                                  .……  X € 6  =  €…….. 
   Witte Schilfertruffels – 250g:                       .……  X € 6  =  €…….. 
   Vanillewafels – 700g:                                     .……  X € 6  =  €…….. 
   Vanillewafels chocolade – 700g                  .……  X € 6  =  €…….. 
  Assortiment chocolade eitjes - 250gr         .…….  X € 6  =  €…….. 
  Frangipane  -  700g:                                        .…….  X € 6  =  €…….. 

                                                                         TOTAAL           €  …………… 


