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Beste ouders en leden,  
 
Zoals de traditie het wil, organiseren we onze jaarlijkse lekkernijslag van vrijdag 2 december 
2022 tem zondag 4 december 2022.  Door de enorme stijgende energieprijzen (zowel 
gas als elektriciteit) met een mogelijke impact tot een vervijfvoudiging (MAAL 5!!!) dienen we 
de opbrengst van deze lekkernijslag spijtig genoeg hiervoor aan te wenden. Hiermee hopen we 
de stijgende kosten te neutraliseren. Als iedereen verkoopt, kunnen we stijgende lidgelden 
proberen tegen te houden.     
 
We durven erop rekenen dat iedereen die bij onze club aangesloten is, zijn beste beentje zal 
voorzetten om een denderend resultaat te behalen. Per schijf van 90 euro verkochte truffels, 
wafels of marsepein ontvangt de verkoper een stripalbum. Per schijf van 130 euro krijg je een 
cinematicket. Voor de 3de maal:  
De top 3-verkopers per afdeling (Kleuters en peuters / Recreatieve gym en GGYM / 
dans / volwassenen / competitie / freerunning) krijgen een mooi cadeau en komen 
met hun foto op de ‘wall of fame’  in onze gang aan de cafetaria.  
 
Bij deze brief zitten voor alle gezinnen een aantal bestelformulieren voor truffels, wafels en 
marsepein.  Natuurlijk kan je er steeds extra bijvragen aan een bestuurslid of je lesgever. 
 
Er zijn deze keer terug artisanale vanille en vanille/chocolade wafels te verkrijgen, marsepein, 
marsepeinen cacaopatatjes en chocolade zeevruchten trachten we ook weer aan de man 
te brengen. Zoals elk jaar zijn er weer cacao- en schilfertruffels te koop (let op enkel 250 gr. 
wegens stijgende productiekost) en ook nog truffels met hazelnootvulling (enkel 250gr.) en 
frangipane cakejes. Het klinkt dus lekker! Alle producten zijn artisanaal gefabriceerd (zonder 
kleurstoffen, smaakstoffen en bewaarmiddelen).  Nieuw dit jaar zijn de Brownies.  
 
Hoe bestel je? 
1,Vul bijgaande strookjes in en hou deze zelf goed bij  
2, Groepeer ze op het gele besteloverzicht (het gele formuliertje  
waarop je jouw hele bestelling invult)  
Let op: vergeet niets af te rekenen en vul nauwkeurig in!   
3, Geef enkel dit gele besteloverzicht af tijdens de les aan de 
groepsverantwoordelijke of trainer/ster, samen met gepast geld.   
(de strookjes hou je zelf bij zodat je weet waar je moet leveren)   
Alles moet binnen zijn ten laatste zondag 27 november 2022.  Wacht niet te lang met 
verkopen en spreek iedereen aan die je kent: familie, vrienden, buren en collega’s.  
 
Afhalen:   
Al deze lekkernijen dienen afgehaald te worden door de verkoper op vrijdag  
2 december 2022 tussen 14u00 en 19u00 of op zaterdag  3 december 2022 van 
10u00 tot 19u15 of zondag 4 december van 9u00-17u00  in onze Gymhal, Oorderseweg 
83 bus 6, 2180 Ekeren. De verkoper maakt een afspraak om de bestelling af te halen (u krijgt 
een mail van ons om deze afspraak online te maken).  
 

Bedankt voor uw steun! 



Overzicht Lekkernijslag

Truffels

Marsepein

Wafels

250 g cacaotruffels met smeuïge 
melkchocoladevulling

250 g schilfertruffels
met melkchocolade of hazelnootvulling en een 

knapperige korst van chocoladevlokken

250 g Belgische traditionele 
marsepein

200 g cacaopatatjes, marsepeinen bolletjes 
bedekt met premium cacaopoeder

700 g zachte ambachtelijke 
vanillewafels

700 g zachte ambachtelijke vanillewafels 
met een hemels laagje chocolade

Andere

700 g smeuïge brownies
(individueel verpakt)

250 g iconische Belgische 
chocolade zeevruchten met 

pralinévulling

700 g verrukkelijke 
frangipane gebakjes

6.00€5.75€/
6.00€

5.75€5.25€

6.00€ 6.50€

7.25€ 6.75€ 5.75€
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