
Naam/ totem  verkoper:  
 
..................................................... 
 
Tak (omcirkel): 
 
Kapoenen   –   Welpen   –   Wolven  
 
Jojo’s  –  Givers   –   VT’s  –    
Leiding  

 

X Vanillewafels                      € 5,00 € 

X Vanillewafels chocolade   € 5,00 € 

X Frangipane                          € 6,00 € 

X Carré-confituur                  € 6,00 € 

X Wafeltjesmix                       € 6,00 € 

X Studentenhaver                  € 6,00 € 

X 
Schilfertruffels Ballotin 
chocolade (250gr)              € 6,00 

€ 

X 
Schilfertruffels Ballotin wit 
(250gr)                                 € 6,00 

€ 

  Totaal € 
 

Gelieve je volledige bestelling ten laatste door te geven voor 27 februari 2022 

(Dit strookje is een reminder! Op deze manier weten jullie zelf nog wat jullie hebben besteld!) 

Wafelverkoop Parsival 

Beste leden, ouders, oud-scouts, sympathisanten, 

Ook dit jaar gaat onze befaamde wafeltjesverkoop door. Vele evenementen hebben we dit jaar 

moeten inperken omwille van corona, maar we zijn een vereniging met veel leden en leiding 

waardoor we met goede samenwerking (hopelijk) kunnen tegemoetkomen aan dit verlies. Samen 

kunnen we er wederom voor zorgen dat onze wafelverkoop een succes wordt! We verkopen 

chocolade- en vanillewafels, frangipanes, carré-confituur, studentenhaver en overheerlijke truffels. 

Op 6 februari 2022 willen we graag starten met onze wafelverkoop. Jullie kunnen zoals gewoonlijk 

deur aan deur verkopen. Aangezien we allen intussen gewoon zijn geworden aan het digitale leven 

(of niet ☺), kan je ook proberen op deze manier mensen te overtuigen onze wafeltjes te kopen. Ook 

kan je op de site een formuliertje uitprinten dat je in de brievenbus bij je buren kan steken, waarna 

zij jou kunnen contacteren indien ze geïnteresseerd zijn om onze scouts te steunen.  

Onderaan deze brief is een strookje bijgevoegd. Hierop kan je de volledige bestelling samenvatten 

zodat jullie achteraf nog weten wat jullie allemaal besteld hebben. De uiteindelijke bestelling kan je 

ons bezorgen via de link op de site (www.parsival.be). Gelieve dit ten laatste op 27 februari 2022 

voor de vergadering te doen. Vergeet zeker de naam (of totem) en tak van je lid niet te vermelden.  

Op zaterdag 19 maart tussen 13u00 en 15u00 kan je de wafels komen afhalen aan het lokaal. Je zal 

bij het invullen van de link op de site een tijdsslot moeten kiezen waarbinnen je de wafels kan komen 

ophalen. Het is zeer belangrijk je hieraan te houden om het ophalen veilig te laten verlopen. Nadien 

is het de bedoeling dat jullie de wafels zelf aan de kopers bezorgen. De betaling van de wafels 

gebeurt terplekke. Geen geld = geen wafels! 

Hard werk wordt beloond! De tien leden met de meest verkochte eenheden krijgen bij afhaling een 

verrassing. De beste drie verkopers krijgen zelfs een gepersonaliseerde T-shirt van Parsival met eigen 

naam/totem. Hopelijk val jij in de prijzen… Veel succes!  

Parsivalleiding 

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

Nog vragen of problemen? Stuur gerust een 

mailtje naar wafel@parsival.be 


