
 

       

 

    

         

         

         

         

         

         

         

Hallo  leden, ouders en sympathisanten van Sparta, 
         

onze wafeltjes zijn er weer      

Jullie hebben de keuze uit :      

 vanillewafeltjes       

 chocoladewafeltjes      

 parijse boterwafeltjes      

 frangipanes       

 carré confituurtjes      

dit alles aan de prijs van euro 6,00 per doos    
         

en omdat Pasen stilaan in zicht is, hebben we ook paaseitjes 
in de aanbieding :       

een assortiment van 500 gram paaseitjes (wit, melk en puur) 
dit aan de prijs van euro 8,00 per zakje van 500 gram  
         

Ook dit jaar zullen onze beste verkopers beloond worden.  
         

Bestellen kan op 2 manieren :      

1) verkoopborderel met gepast geld in een envelop   

       af te geven aan de leiding, ten laatste op 21/03/2021   
         

2) bestelling + betaling online  via volgende link :    

 https://wafeltjesshop.be/sparta     
         

De wafeltjes en paaseitjes kunnen afgehaald worden in onze zaal op : 

 vrijdag 2 april 2021 tussen 18 en 20 uur    

 zaterdag 3 april 2021 tussen 10 en 14 uur   
         

 Succes, en moge de beste winnen !!    

 Het bestuur en leiding van Sparta    
 



        
 

   VERKOOPBORDEREL   seizoen 2020 - 2021  
        

  van :      

  groep :      
                
             W   A   F   E   L   T   J   E   S  PAASEITJES   
NAAM KOPER vanille chocolade frangipane parijse carré gemengd   
        boterwafel confituur 500 gr BEDRAG 
  euro 6,00 euro 6,00 euro 6,00 euro 6,00 euro 6,00 euro 8,00   
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BORDEREL VOOR DE KOPER    

 

naam verkoper : …............................   
heeft een bedrag van ….......... euro ontvangen voor : 

      

 …........... dozen vanillewafeltjes aan 6,00 euro   

 …........... dozen chocoladewafeltjes aan 6,00 euro   

 …........... dozen frangipanes aan 6,00 euro   

 …........... dozen parijse boterwafeltjes aan 6,00 euro  
 …........... dozen carré confituurtjes aan 6,00 euro   

 …........... zakjes paaseitjes gemengd aan 8,00 euro   

        
de wafeltjes en paaseitjes zullen geleverd worden vanaf 02/04/2021  
        

   Kon. Turnkring Sparta vzw dankt u voor de steun 
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