
Speculaaspoppenactie 
Na het succes van vorig jaar willen we 
speculaaspoppen verkopen. Als extra willen we dit
verkopen. 
 

Hoe werkt het? 
- Elk lid neemt verplicht 3 speculaaspoppen
houden, maar ook proberen om er zo veel
tante, buurman,buurvrouw, je werk etc
- Huishoudens met meerdere personen(die lid zijn van KV Triade)
speculaaspoppen af per huishouden, meer mag natuurlijk altijd!
- De eerste speculaaspoppen worden
uitgedeeld. Deze kunnen dan per pin of tikkie
- Bij het uitdelen van de speculaaspoppen zit een
speculaaspoppen of amandelletters
- Voor de roomboter amandelletters

 

Lever je de bestellijst in op woensdag
speculaaspoppen en/of amandel

Lever je de bestellijst in op woensdag
speculaaspoppen en/of amandel

 

Wil je op 11 november al extra speculaaspoppen
dan even contact op met Brendan 0623636877.

 

De verkoopprijs is EUR 4,50 per speculaaspop.

De verkoopprijs is EUR 9,50 per roomboter

 

De 2 personen die de meeste speculaaspoppen
voor 1 uur bowlen bij Palms partycentrum in Zwijndrecht.

 

Wij rekenen op jullie medewerking
maken. 

culaaspoppenactie Triade 2020 
willen we als vereniging dit jaar wederom 
Als extra willen we dit jaar ook roomboter amandel

speculaaspoppen af. Je kan deze natuurlijk voor jezelf
proberen om er zo veel mogelijk te verkopen aan je opa, oma, oom, 

, je werk etc. 
personen(die lid zijn van KV Triade)nemen tot 5 

af per huishouden, meer mag natuurlijk altijd! 
worden woensdag 11 november bij de training 
per pin of tikkie worden afgerekend. 

Bij het uitdelen van de speculaaspoppen zit een bestellijst waarmee je extra 
letters kan bijbestellen.  
letters geldt geen verplichting om deze af te nemen.

woensdag 18 november,dan krijg je de bestelde 
of amandelletters op zaterdag 21 november. 

woensdag 25 november, dan krijg je de bestelde 
of amandelletters op zaterdag 28 november. 

november al extra speculaaspoppen of amandelletters afnemen, neem 
dan even contact op met Brendan 0623636877. 

EUR 4,50 per speculaaspop. 

De verkoopprijs is EUR 9,50 per roomboter amandelletter(500 gram). 

speculaaspoppen verkopen winnen elk een tegoedbon
alms partycentrum in Zwijndrecht. 

werking en laten we er met z’n allen een geslaagde actie van 

 
amandelletters 

jezelf 
opa, oma, oom, 

nemen. 

men, neem 

tegoedbon 

actie van 


