
OUDERRAAD 

VBS DE KASTANJE PROVEN 

 

Proven, 1 maart 2021 

 

Beste ouders, vrienden, familie, buren,…  

De ouderraad van VBS De Kastanje Proven organiseert een grote koekjesverkoop. Er is keuze uit  

frangipanekoekjes, confituurkoekjes, gevulde wafeltjes, brownies, koffiemix en pannenkoeken. De kostprijs 

vind je terug op het bestelformulier.  

De opbrengst gaat volledig naar het inrichten van de speelplaats en de tuin.  

Bestellen kan uiterlijk tegen 26 maart 2021. Geef je bestelformulier af op school aan je leerkracht. Bij voorkeur 

wordt er betaald via overschrijving: BE32 1430 6398 1002 met vermelding Koekjesverkoop NAAM LEERLING. 

Indien je niet kan betalen via overschrijving, geef je het geld af samen met je bestelformulier in een gesloten 

envelop.  

De bestellingen zullen coronaproof kunnen afgehaald worden op school op vrijdag 23 april 2021 tussen 15 uur 

en 18 uur.  

Van harte dank en SMAKELIJK!!  

De ouderraad VBS DE KASTANJE  

Contactpersoon: 0478/233598 (Annelies Decorte) 
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KOEKJESVERKOOP OUDERRAAD VBS DE KASTANJE PROVEN 

BESTELFORMULIER   

NAAM LEERLING: ………………………………………………………………………………. Klas:……………………….. 

Naam 

1 KG 
BEAUVOORDSE 
PANNENKOEKEN – 

6 euro (2x500g) 
 
 
 

 

frangitarte 840g – 
6 euro  
(4 blisters van 6 
stuks) 

 

 

APRI’CO (carré 
confituur) 800g –  
6 euro  
(3 blisters van 12 
stuks) 
 

 

GEVULDE 
WAFELTJES 780g – 
6 euro  
13 x (2x30g) 
 

 

 

ASSORTIMENT 
KOFFIE 820g – 7 euro  
Twists 200g 
Popiroll 2 x 90g 
Frangitarte 200g 
Apri’co 240g 

 

BROWNIES Handy 

box 600g – 7 euro  

(30g x 20 ) 

 
 

 

Totaal  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

TOTAAL  
 

_____ X 6 EUR 
 = ______ 

_____ X 6 EUR  
= ______ 

_____ X 6 EUR 
 = ______ 

_____ X 6 EUR = 

______ 

_____ X 7 EUR = 
______ 

_____ X 7 EUR = 
______ 

Totaal dozen: ______ 
Totaal bedrag: _____ 
 

Betaling :   cash   via overschrijving BE32 1430 6398 1002 

HANDTEKENING OUDER(S):__________________________________ 


