
 

 

 

wafeltjesverkoop 
op de basisschool omer wattez 

Ze zijn er weerZe zijn er weerZe zijn er weerZe zijn er weer : onze: onze: onze: onze      Parijse wafeltjesParijse wafeltjesParijse wafeltjesParijse wafeltjes 
Knapperig en bovenal vers ! 

Geen aankoop in een groothandel, maar zelf gebakken ! 
 

Een enthousiast team van leerkrachten en leden van de 

oudervereniging slaan namelijk zelf aan het bakken op  

zaterdag 14 december 2019. 

De opbrengst gaat volledig naar activiteiten t.v.v. de kinderen.  De 

klas die procentueel het meeste aantal wafelpakketten verkoopt 

wint een verwennamiddag. Ook de beste verkoper van elke klas 

krijgt een geschenkje. 
 

Uiterste afsluitdatum : maandag 9 december 2019 om 12:00 

 

U betaalt voor deze lekkernij slechts 4,00 euro voor ca. 250 g 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestelstrook Parijse wafeltjes 
(afgeven t.e.m. maandag 9 december - 12:00) 

 
 

Naam : ................................................................................................................ 

Straat + nr. : ................................................... Gemeente : ................................ 

Meegeven aan : ..................................................        uit klas : ......................... 

Aantal : .................. x 4,00 euro = ......... euro. Ik betaal deze som bij bestelling.  

Vraag gerust meerdere strookjes indien nodig !! 

U kunt ze ook downloaden via www.omerwattez.be 

Verkopers opgelet !!! Bezorg iedereen een onthoudstrookje ! 

Handtekening, 



Bestelstrook Parijse wafeltjes 2019 
(afgeven t.e.m. maandag 9 december 2019 - 12:00) 

 
 

Naam : ................................................................................................................ 

Straat + nr. : ................................................... Gemeente : ................................ 

Meegeven aan : ..................................................        uit klas : ......................... 

Aantal : .................. x 4,00 euro = ......... euro. Ik betaal deze som bij bestelling.  

Vraag gerust meerdere strookjes indien nodig !! 

U kunt ze ook downloaden via www.omerwattez.be 

Verkopers opgelet !!! Bezorg iedereen een onthoudstrookje ! 

Handtekening, 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestelstrook Parijse wafeltjes 2019 
   (afgeven t.e.m. maandag 9 december 2019 - 12:00) 

 
 

Naam : ................................................................................................................ 

Straat + nr. : ................................................... Gemeente : ................................ 

Meegeven aan : ..................................................        uit klas : ......................... 

Aantal : .................. x 4,00 euro = ......... euro. Ik betaal deze som bij bestelling.  

Vraag gerust meerdere strookjes indien nodig !! 

U kunt ze ook downloaden via www.omerwattez.be 

Verkopers opgelet !!! Bezorg iedereen een onthoudstrookje ! 

Handtekening, 

 

 



 

 

 

 

wafeltjesverkoop : onthoudstrookje www.omerwattez.be 
 

Bedankt voor uw steun ! 

Op 14 december 2019 worden voor u .... pakket(ten) wafeltjes gebakken. Ze 

worden u in de loop van de week die volgt op 14 december bezorgd door 
 

.................................................. 
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wafeltjesverkoop : onthoudstrookje  www.omerwattez.be 
 
 

Bedankt voor uw steun ! 

Op 14 december 2019 worden voor u .... pakket(ten) wafeltjes gebakken. Ze 

worden u in de loop van de week die volgt op 14 december bezorgd door 
 

.................................................. 
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wafeltjesverkoop : onthoudstrookje   www.omerwattez.be 

 

Bedankt voor uw steun ! 

Op 14 december 2019 worden voor u .... pakket(ten) wafeltjes gebakken. Ze 

worden u in de loop van de week die volgt op 14 december bezorgd door 

 

.................................................. 


