
 

Boortmeerbeek, 30 oktober 2020,

Beste sympathisanten van Bollé Bollé uit Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken,

CORONA… We zijn dit virus met zijn allen zo beu. Zowel de pandemie als alle mogelijke gevolgen 

en nevenverschijnselen beheersen onze levens, of we het nu willen of niet. Ook onze VZW Bollé 

Bollé ontsnapt helaas niet aan de impact van Corona en onze inkomsten uit de gekende Bollé Bollé 

evenementen in Boortmeerbeek en bij uitbreiding in gans Vlaanderen zijn volledig weggevallen:

• Geen vastenvoettochten dit jaar in onze scholen waar we met de regelmaat van de klok duiding 

mogen geven

• Geen moederdagontbijt

• Geen vertegenwoordiging op “Boortmeerbeek Feest!” waar we elk jaar met collega’s van andere 

goede doelen aanwezig zijn in het kader van het Noord-Zuid gebeuren

• Voorlopig geen welgesmaakte Trappistenavond wegens gebrek aan een voldoende grote Corona-

proof accommodatie om onze 300 aanwezigen te plezieren

• En ook geen Ferm (KVLV) kerstmarkt dit jaar waar we zoveel artikelen aan de man/vrouw brachten

Geen inkomsten op het ogenblik dat we ze zo broodnodig hebben om een nieuw gestart project 

aan ons hospitaal van Mwanzugi - Tanzania verder te kunnen financieren, brengt ons wel degelijk 

in financiële ademnood. Daarom hebben we beslist om toch één actie online op te zetten om wat 

inkomsten te vergaren en wel met een SPECULOOSVERKOOP !

Onze gekende, lekkere speculoos die we normaal 

op de kerstmarkt verkopen bieden we dit jaar 

immers online aan tegen een prijs van € 6 per 

pakje van circa 250 gr. met gratis levering in de 

drie deelgemeenten van Boortmeerbeek.

Ons artisanale product zal uiteraard bereid en 

gebakken worden in veilige omstandigheden, 

rekening houdend met alle vigerende Corona-

maatregelen. Veilig…én lekker!  

Bestellen kan tot en met 29 november 2020 via het online bestelformulier op www.bollebolle.be/

speculoosverkoop. Bestellingen zullen op de dag van uw keuze gratis aan huis geleverd worden: 

ofwel op 4 of 5 december aan de vooravond van Sinterklaas ofwel op 12 december 2020. 

Liever bestellen via het bestelformulier op de achterzijde? Geen probleem! Je kan het binnenbrengen 

en de bestelling betalen op één van de adressen die vermeld staan op het strookje.

Alvast bedankt om deze actie voor het goede doel grootmoedig te willen steunen!

Met vriendelijke groeten,

Namens alle kernleden van Bollé Bollé VZW: 

 

Het huidige bestuur: 

Bram Rumbaut   Bieke Thys   Eline Cauwenberghs

De oudgedienden:

Marie-Jeanne Claes Oger Vaes

Bollé Bollé vzw

Hoegaardsesteenweg 31
3360 Bierbeek (Belgium) 
btw BE 0825.243.930
t  +32 (0)485 75 84 39
e info@bollebolle.be
w www.bollebolle.be

Bollé Bollé - Ontwikkelingshulp die mensen in hun waarde laat groeien
fiscaal aftrekbare giften vanaf 40 euro/jaar via Leraars zonder Grenzen: BE48 5230 8027 2427 - BIC: TRIOBEBB met mededeling “Gift aan LzG - Bollé Bollé VZW”
of niet-fiscaal aftrekbare giften via rekeningnummer KBC IBAN: BE35 7340 2236 1337 - BIC: KREDBEBB met mededeling naar keuze              1



BESTELFORMULIER SPECULOOSVERKOOP

Bestellingen kunnen worden doorgegeven tot en met 29 november 2020 via:

> Het online bestelformulier op onze website: www.bollebolle.be/speculoosverkoop.
   LET OP: Uw bestelling wordt pas definitief na overschrijving van de totaalsom op rekeningnummer
   BE35 7340 2236 1337 (BIC: KREDBEBB) tav. Bollé Bollé VZW met vermelding “Speculoosverkoop - naam - adres”.

> Het afgeven van onderstaand bestelstrookje en betaling aan: 

• Jenny Bolle, Bieststraat 199, Tel. 015/61 36 11
• Armand en Sonja Gallot-Heylighen, Dalialaan 49, Tel. 015/61 45 80
• Ludo en Marie-Jeanne Schelkens-Claes, Jasmijnlaan 20, Tel. 015/61 44 06
• Maria Smets-Geeraerts, Goorstraat 23, Tel. 015/61 56 33
• Oger en Florette Vaes-Boes, Salvialaan 29, Tel. 015/61 48 27

Bestelformulier om af te geven:

Naam: ……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..

Adres: ……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..

Telefoonnummer: ……..……..……..……..……..…….……..……..……..……..……..……..……..

E-mailadres: ……..……..……..……..……..……..…….……..……..……..……..……..……..……..
 

Besteling:

> Aantal zakjes speculoos van circa 250 gr. aan € 6 per stuk: ................ 

> Totale prijs =               ........…….. euro

Graag gratis levering aan huis op: O vrijdag 4 december 2020

     O zaterdag 5 december 2020

     O zaterdag 12 december 2020


