
 

Lieve KSA’ers, 
 
Om geld in te zamelen voor leuke activiteiten tijdens het jaar en voor op kamp 
te gaan we zoals ieder jaar heerlijke wafels verkopen. 
 
Daarom vragen we jullie om zo veel mogelijk wafels te verkopen aan jullie 
familie, vrienden van de voetbalclub/toneelclub/schaakclub, buren, overburen, 
achterburen, kennissen, liefjes, leerkrachten, kappers, wijkagenten, … 
 
Omdat we dit jaar niet meer deur-aan-deur gaan, kunnen we ook ons aanbod 
vergroten. Nu zijn er ook suikervrije wafeltjes, frangipanes, carré confituur en 
een mix-assortiment voor als je niet meer zou kunnen kiezen. Het volledige 
aanbod vind je op de achterkant. 
 
Zoals we weten is alles dit jaar een beetje anders, en dus ook de wafelverkoop. 
Om zelf wafels te verkopen hoef je nu niet meer langs te gaan, maar je kan 
iedereen simpelweg opbellen. Een leuk en veilig excuus om nog eens een praatje 
te doen met mensen die je al een tijdje niet gesproken hebt. Je vraagt hen de 
website in te vullen, of je doet het zelf voor hun. De betaling gebeurt via 
overschrijving, en de leiding levert zelf de wafels bij iedereen af. 
 
Op de KSA-website kan je bestellingen doorgeven. Vergeet hierbij zeker niet je 
eigen naam in te vullen in het "Wafels gekocht via" veld, zodat we kunnen 
bijhouden hoeveel dozen je verkocht hebt. Je kan mensen ook vragen zelf het 
formulier in te vullen, maar zeg hun dan ook zeker om jouw naam in te geven. 
 
Je hebt tot 27 februari om mensen te overtuigen, want dan begint de productie. 
De leiding brengt de wafels in het weekend van 6 maart. 
 
Doe allemaal jullie uiterste best! De beste drie verkopers kunnen een leuke prijs 
winnen! 
 

Bestel via 

0479 40 11 97 of wafels.ksa-lichtaart.be 
 

Groetjes van de leiding!  



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Alle dozen bevatten ongeveer 18 stuks 

De assortimentmix bevat 5 stuks van elk. 


