
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESTELLEN? 

We hebben ervoor gekozen om onze administratieve last te verlagen en volop in te 
zetten op een mooie webshop. Hieronder vindt u de link:  

 
https://shop.stamhoofd.be/winteractie 

 

 
 
Cash betalen is NIET mogelijk, gelieve vooraf over te schrijven of online te betalen.
  
 
 

OVERZICHT PRODUCTEN 

 Aantal Prijs/stuk Totaal  

Lotus Koekjespakket   € 8,50   

Ondineke Tripel 75cl    € 7,00   

Le Fort bruin 75cl   € 7,00   

CAVA Palau   € 9,00   

Vincent Bouquet Sauvignon   € 7,50   

Vincent Bouquet Rosé   € 7,50   

Vincent Bouqet Merlot   € 7,50   

Halve Biermeter   € 19,00   

EINDTOTAAL       
 
OPGELET: Dit formulier is enkel informatief. Enkel bestellingen via de webshop 
worden verwerkt.  

  

OUDERRAAD 
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[Ondertitel] 

  



WINTERACTIE 

Beste ouders,  

Na de dag van de leerkracht op 5 oktober, is onze winterverkoop traditioneel 

onze eerste activiteit van het jaar.  Met het geld van deze verkoop worden 

nieuwe speel- en leermiddelen aangekocht voor onze kinderen. Hopelijk is onze 

actie ook dit jaar weer een succes. 

Alvast bedankt voor jullie steun.  

WAT VERKOPEN WE?  

De wintermaanden komen eraan en wat smaakt er nu beter bij een tasje koffie, 

een lekkere thee of een warme chocolademelk dan een op en top Belgisch 

koekje!  Ook dit jaar bieden we voor onze zoetekauwen, lotus pakketten aan.  

Nu is het herfst. Voor we het weten, zitten we weer samen met onze families en 

vrienden aan tafel om de feestdagen door te brengen. Bij de feestdagen hoort 

lekker tafelen met een goed glas wijn. 

Iedereen gaan naarstig op zoek naar cadeautjes voor grootouders, meter en peter 

of andere mensen waarbij we op bezoek gaan. Misschien een ideetje om dit jaar 

wijn/cava/bier of zelfs onze lekkere koekjes cadeau te doen. Stop ze in een 

kartonnen doos die je je kinderen laat kleuren/schilderen/versieren en hop daar is 

een uniek verpakt cadeau.  

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?  

Op de volgende bladzijde beschrijven we kort onze producten. Op de achterzijde 

staat de link (QR-code) naar onze webshop. Bestellingen kunnen geplaatst 

worden tot TEN LAATSTE 7 NOVEMBER 2022. 

Afhalen kan alléén op woensdag 30 november 2022 van 08:15u tot 08:50u en van 

12:00u tot 12:30u in de refter van de school. Bij een bestellen vanaf 75,00 euro, 

brengen wij dit graag bij u thuis op dinsdagavond 29 november 2022. 

  

PRODUCTEN 

Lotus Koekenpakket  
2 x Mini Frangipane (1 stuk) - 2x Mini Madeleine (1 stuk) - 2x 
Madeleine Chocolade (1 stuk) - 2x Zebra (1 stuk) - 2x Dinosaurus Minis 
granen 25g - 2x Suzy Vanillewafel (1 stuk) - 2x Mini Suzy Luikse Wafel 
(1 stuk) - 2x Lotus Biscoff Speculoospasta (portie 20g) - 1x Pak Lotus 
Biscoff Speculoos 2x125g Of Klaasmannen 9cm x 1st. (20 stuks) -2x 
Tartélice Appel (1 stuk)  (verpakt in handig draagzakje)  

Ondineke Oilsjtersen tripel 75cl 
Deze goudblonde triple met stevige schuimkraag is heel volmondig van smaak 
met een zachte hoppige smaak en een mooie ronde afdronk. Gebrouwen met 
echte Belgische (Aalsters) hop. De fles is in een mooie papieren wikkel 
verpakt waardoor dit ook als mooi geschenk kan gebruikt worden.  

Le Fort bruin 75cl  
LeFort is een complex, donker bier van 10% alcohol met zoete, fruitige en 
zachte toetsen. De bleke en geroosterde, donkere gerstemouten zorgen voor 
een perfect evenwicht. Reken daarbij nog het aroma van chocolade/karamel 
en de fruitigheid van de hoge gisting, en je proeft een donker bier met een 
volstrekt unieke smaak. 

Halve Biermeter 
Dit jaar hebben we weer een nieuwe selectie in de 
aanbieding : Lupulus Fructus , Papegaei, Bosprotter 
Triple, Maneblusser, Zatte Bie, De Mortselarij White ties, 
Ezel 

 
Cava Palau is elegant, evenwichtig en vol karakter. Ideaal bij de borrel, vis, licht vlees, 
pasta en paella. 

Vincent Bouquet Sauvignon blanc Deze wijn bevat witte bessen als kruisbes, zure 
appel en witte bloesem. Kan gedronken worden als aperitief, bij slaatjes of bij lichte 
gerechten. 

Vincent Bouquet Rosé Dit is een fruitige wijn met smaken van 
framboos en aardbei en geniet een middellange afdronk.  

Vincent Bouquet Merlot Lekkere fruitige Merlot uit de Franse 
Pays d’Oc. Geniet van smaken van pruimen, bramen en wat 
laurier. Gemakkelijk te combineren met verschillende 
vleesgerechten. 

 


