
 

 

 

 

 

Beste Noren en sympathisanten,  

 

We willen onze sportieve werking, materiaal en infrastructuur de komende jaren verder blijven 

uitbouwen en verbeteren, daarom organiseren we met de hele club een heuse wafelverkoop. Om hier 

een gigantisch succes van te maken hebben wij jouw hulp nodig! 

 

Op 1 februari 2023 start onze Noorse wafelverkoop 
 

 

Doel 

Zoveel mogelijk wafels, truffels en zeevruchten verkopen! 

 

Actie! 

Deel onderstaande link met familie, vrienden, buren, kennissen, … en laat ze zelf online bestellen. Zij 

duiden hierbij simpelweg aan dat ze jouw ploeg steunen en jouw verkoopteller stijgt. Zo gefixt! Ook 

door de QR code op de affiches in de kantine en in deze mail te scannen, kom je op dit online 

bestelformulier. 

Toch liever de papieren versie? Via de trainers en afgevaardigden zal een eerste lading formulieren 

worden meegegeven aan de spelers. Wil je nog bestelformulieren? Je kan ze gewoon vragen in de 

kantine aan de toog en ingevulde formulieren kunnen hier ook worden ingeleverd. Denk eraan als 

verkoper hierop zeker jouw eigen naam en ploeg te vermelden, zodat we de juiste verkoopteller 

kunnen aanvullen. 

 

Aanbod 

● Vanillewafels 700g - €7 

● Vanillewafels met chocolade 700g - €7 

● Assortimentsmix 800g (vanillewafels, vanillewafels met chocolade, frangipanes en carré 

confitures) - €9 

● Schilfertruffels 250g - €6 

● Zeevruchten 250g - €7 

 

 

Deadline 

Online bestellen en papieren bestelformulieren inleveren aan de toog in de kantine, kan tot en met 1 

maart 2023. 

 



 

 

Betaling 

Graag overschrijven naar K. Noorse SV op het rekeningnummer BE97 7330 6664 0949 met vermelding 

van de voor- en achternaam van de koper. Indien overschrijven niet mogelijk is, graag een gesloten 

enveloppe afgeven aan de toog met het gepaste bedrag én vermelding van de naam van de verkoper 

en koper(s). 

Enkel bestellingen die betaald zijn vóór vrijdag 3 maart 2023 zullen geregistreerd worden. 

 

Afhalen 

De tijdig betaalde bestellingen kunnen afgehaald worden in de Noorse kantine op: 

● Donderdag 16 maart tussen 20 uur en 22 uur 

● Vrijdag 17 maart tussen 18 uur en 22 uur 

● Zaterdag 18 maart tussen 10 uur en 20 uur 

● Zondag 19 maart tussen 10 uur en 18 uur 

Duid bij je bestelling ook zeker het tijdslot aan!  

 

Adres afhaling:  

K. Noorse SV 

Frans de Peuterstraat 50 

2950 Kapellen 

 

 

Koop en verkoop jij ook een doos? 

De ploeg met de meeste opbrengst maakt kans op een leuke prijs! 

 

Heb je nog vragen? Per deelwerking wordt een verantwoordelijke aangesteld die jouw vragen zal 

beantwoorden:  

- Jeugd: tammyreyers@hotmail.com  

- Meisjes- en dames: johannesrovers@icloud.com 

- Senioren: seniorenbestuurnoorse@gmail.com 

- G-ploeg: gvoetbal@noorse.be  

 

Je mag natuurlijk ook je mailtje naar ons sturen: evenementennoorse@gmail.com  

 

 

 

 

Veel succes iedereen! 
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