
Lekkernijenverkoop 2020
Beste sportieveling,

In deze moeilijke tijden willen we graag een beroep op jou doen.  Net zoals vele verenigingen heeft onze club nood 
aan wat extra ondersteuning.  We zullen de komende periode dan ook een aantal activiteiten op touw zetten, 
waarvan we hopen dat jullie hieraan massaal deelnemen.

Starten doen we met onze jaarlijkse lekkernijenverkoop.  We rekenen op jou om bij familie, collega’s, buren, 
vrienden… zoveel mogelijk lekkernijen te verkopen!  Je kan dit formulier delen via mail, Facebook, Instagram…. Je 
vindt ook alle info op www.mendo.be. 

Voor de vlijtige verkopers die meer dan 10 stuks verkopen, voorzien wij een extraatje!

Bestellen kan tot woensdag 18 november.  Bestellingen doorgeven kan via ons webformulier of via onze website. 
Lukt er iets niet, stuur dan je bestelling door via mail naar jeugdbestuur.mendo@gmail.com.  Wij vragen om samen 
met jouw bestelling, het juiste bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE29 7310 4964 3864 met vermelding 
van “Lekkernijenverkoop – jouw naam”.

Omdat we geen toegang hebben tot de sporthal, kan je bestellingen afhalen bij Petra Schorrewegen (Lostraat 186A 
te Heist-o/d-Berg) op zaterdag 28 of zondag 29 november.  Je duidt hiervoor een tijdsblok aan op het webformulier. 
Is afhalen moeilijk, dan kan één van onze vrijwilligers aan huis leveren (vanaf 5 stuks).  We nemen al onze 
voorzorgen om afhaling en levering coronaproof te houden.

Alvast bedankt voor jullie steun!

Vanillewafels met chocolade Choco Boerinneke puur fondant Ambachtelijke Sint Speculaas Schilfertruffels melkchocolade
Doos 700 gr – € 6 Pot 450 gr – € 6 53 cm – € 7 Doos 200 gr – € 5,5

Vanillewafels Chocolade zeevruchten Snoepzakje Frangipanes
Doos 700 gr – € 6 Doos 250 gr – € 6 300 gr – € 5,5 Doos 700 gr – € 6,5

http://www.mendo.be/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAFJQFIktyJURTQ2NkZUQkM3Rk8yVjRBWFpCSkhQWEtYVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAFJQFIktyJURTQ2NkZUQkM3Rk8yVjRBWFpCSkhQWEtYVi4u


Lekkernijenverkoop 2020
BESTELOVERZICHT

Naam: 

Ploeg:

E-mail:

Tel:

product aantal stuks prijs/stuk totaal/product
Vanillewafels met 
chocolade ………… X 6,00 euro =

………………
euro

Vanillewafels ………… X 6,00 euro =
………………

euro

Choco Boerinneke ………… X 6,00 euro =
………………

euro

Chocolade zeevruchten ………… X 6,00 euro =
………………

euro

Ambachtelijke speculaas ………… X 7,00 euro =
………………

euro

Snoepzakje ………… X 5,50 euro =
………………

euro

Schilfertruffels ………… X 5,50 euro =
………………

euro

Frangipanes ………… X 6,50 euro =
………………

euro

totaal ………… stuks
………………

euro

Ik kies voor: 

0 Afhaling te Lostraat 186A te Heist-op-den-Berg 0 zaterdag 28/11 tussen 10.00 en 12.00 uur
0 zaterdag 28/11 tussen 14.00 en 16.00 uur
0 zondag 29/11 tussen 10.00 en 12.00 uur

0 Levering aan huis (vanaf 5 stuks) We spreken via mail datum en richtuur af 

Registreer je bestelling via ons webformulier of via www.mendo.be en dit uiterlijk op woensdag 18 november 2020.
Gelieve op dat moment ook het juiste totaalbedrag over te schrijven op rekeningnummer BE29 7310 4964 3864 met
vermelding van “Lekkernijenverkoop – jouw naam”.

Mis je per ongeluk deze deadline, wil je een ander afhaalmoment of mogen we jouw bestelling samen met een
andere leveren?  Mail dan naar jeugdbestuur.mendo@gmail.com.

http://www.mendo.be/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAFJQFIktyJURTQ2NkZUQkM3Rk8yVjRBWFpCSkhQWEtYVi4u

