
Grote Paasactie 2023 
T.v.v. 't Zandmanneke in De Witte Mol 

 

Zakje gemende paaseitjes 
200gr.                           €6,00 x                                 =                                   € 

Doos gemengde paaspralines 
500gr.                           €12,00 x                              =                                   € 

Doos grote paaseieren (melk, wit of puur) 
1kg                                €22,00                                 =                                   € 

                                                          Totaal:  

 
⃝ Via overschrijving bij bestelling op rek nr: BE03 4133 1304 1184  
⃝ Via cash geld bij bestelling  

Datum afhalen op:  
⃝ woensdag 29 maart 2023 tussen 14u-17u 
⃝ Vrijdag 31 maart 2023 tussen 14u -17u 

Naam:  
Adres:  
Telefoonnummer: 
Verkocht via leefgroep:  
(alles volledig invullen a.u.b.) 
Strook A binnenbrengen ten laatste 1maart                                                     A 
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