
HOERAAAAAAAA, het is weer zover! 

Haal jullie beste verkooptrucjes maar al boven, want de welpen gaan weer heerlijke 

wafels verkopen!  

Zoals iedereen van ‘den 28’ en omstreken al weet, 

verkopen de welpen elk jaar wafels. Maar dit zijn 

niet zomaar wafels!  

Nee, dit jaar zullen ze nog lekkerder, nog beter 

zijn!! Reden genoeg om allemaal jullie ouders, 

(suiker)tantes, nonkels, bomma’s, bompa’s, 

buurvrouwen … te overtuigen om één (of meerdere) dozen te kopen. 

Natuurlijk zou de welpenleiding de welpenleiding niet zijn, als ze geen verrassing in 

petto hebben voor onze topverkopers. Hierbij dagen wij jullie meteen uit om zoveel 

mogelijk wafeltjes te verkopen. Voor de 3 welpen die de meeste dozen verkocht 

hebben staat, net als vorig jaar, een super leuke verrassing te wachten. En het wordt 

nog beter: indien er door ALLE welpen samen meer dan 200 dozen verkocht 

worden, wordt er door jullie leiding een fantastische tegenprestatie voorzien op ons 

bangelijk welpenkamp! Verkopen maar is dus de boodschap! 

We verkopen zowel vanille- als chocolade wafels in dozen van 700gram voor maar 

5euro ! Ook hebben we dit jaar naast de gewone wafeltjes ook weer de 

overheerlijke parijse wafels, je kan ze zowel in vanille- als chocoladesmaak kopen. 

Deze zijn verpakt in dozen van 700 gram en zijn te verkrijgen aan 6euro. 

 

Deze overheerlijke wafels zullen geleverd worden op zondag 11 februari 2018. De 

bestellingen moeten ten laatste bij jullie leiding zijn op zondag 4 februari 2018. 

 

En nu, VERKOPEN MAAAAAAAAR! 

 



EXEMPLAAR VOOR DE VERKOPER    Maart 2018 Wafelverkoop Scouts 28 Zaoeja 
Naam verkoper:………………………………… 

Naam koper: ……………………………………… 
 

KEUZE HOEVEELHEID PRIJS 

700 gr. Chocolade wafels 

 

€  5,00   

5.5,004,5

0 

……………..… x  € 5,00     

700 gr. Vanille wafels €  5,00    ……………..… x  € 5,00     

700 gr. Parijse boterwafels €  6,00    ……………..… x  € 6,00     

700 gr. Parijse chocoladewafels €  6,00 ……………..… x  € 6,00  

  TOTAAL :  

hier afknippen a.u.b. 
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