
Steun Sterk en Lenig en verkoop ambachtelijke koeken 
 

Beste gymnasten en ouders, 

 
Sterk en Lenig Drongen verkoopt heerlijke koekjes! SAMEN maken we er een GROOT SUCCES van. De opbrengst gaat 
onder meer naar de organisatie van ons turngala op zondag 24 mei en de aankoop van klein sportmateriaal. Onze 
wedstrijdploegen hebben een concreet project ingediend en kunnen de opbrengst ook hiervoor deels gebruiken.  
 
SAMEN KOEKEN VERKOPEN! Hoe gaat dit in zijn werk? 
 Ga langs bij familie, buren, collega’s, vrienden en kennissen en vraag hen om Sterk en Lenig te steunen door een 

koekjesdoos/koekjesdozen te kopen. 
 Vul jouw bestelling in op onderstaand bestelformulier. 
 Breng jouw bestelformulier ten laatste op dinsdag 10 december binnen bij jouw Sterk en Lenig trainer,                            

dit samen met de betaling in 1 enveloppe. 
 Haal op zaterdag 21 december, tijdens onze Familiehappening, jouw koekjes op. 
 Jouw familie, buren, collega’s vrienden en kennissen kunnen genieten van de lekkere koekjes. Smakelijk! 

 
Voor elk wat wils: 
We bieden een doos met heerlijke koeken aan voor 8€ per doos, je kan kiezen uit: 
 PAKKET 1: Wafel assortiment 20 stuks 

   Inhoud: 6 vanillewafeltjes, 6 chocoladewafeltjes, 4 suikerwafels vanille, 4 suikerwafels chocolade 
 PAKKET 2: Pakket carré confituur, 700g 

 
Veel succes met de verkoop, 

Met dankbare en smakelijke groeten, 
 
 
Het bestuur en de trainers van Sterk en Lenig Drongen. 

     GROTE  KOEKJESVERKOOP 

 BESTELBON AF TE GEVEN SAMEN MET DE BETALING IN EEN ENVELOPPE 

 
 NAAM (gymnast):  ……………………………………………………………….    VAN GROEP: ……………………………………….. bestelt: 
 

 ……  x pakket 1  Wafel assortiment     …... x 8€ = ………. € 

 ……  x pakket 2  Pakket carré confituur    …... x 8€ = ………. € 

 TOTAAL           ……….  € 

 

 JOUW BESTELLING ALS HERINNERING EN MEE TE NEMEN TIJDENS DE AFHALING 

 
 Ja, ik heb koeken besteld en haal deze af tijdens de familiehappening op 21 december tussen 10u en 12u. 

  ……  x pakket 1  Wafel assortiment   

  ……  x pakket 2  Pakket carré confituur      

   

  BEDANKT VOOR JE BESTELLING     


