
 

Boortmeerbeek, 3 november 2021,

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

Bij Bollé Bollé spreken we niet van Sinterklaas maar noemen wij deze gulle man “Sinterkloos”!

Sinterklaastijd is immers bij uitstek sinterkloos– pardon speculoostijd en waar is nu toevallig de 

beste artisanaal bereide speculoos te verkrijgen? Juist ja, enkel en alleen online bij Bollé Bollé 

VZW. Hoog tijd dus om de sinterkloosverkoop 2021 op gang te trekken.

Na het grote succes van vorig jaar bieden wij 

onze gekende, lekkere kwaliteitsspeculoos 

ook dit jaar enkel online aan tegen dezelfde 

prijs van € 6 per pakje van circa 250 gr. met 

gratis levering in de drie deelgemeenten van 

Boortmeerbeek.

Ons artisanaal 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 28 november 2021 via het online bestelformulier op  

www.bollebolle.be/speculoosverkoop. Bestellingen zullen op de dag van uw keuze gratis aan 

huis geleverd worden: ofwel op 3 of 4 december aan de vooravond van Sinterklaas ofwel op 11 

december 2021.

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! In 

deze onzekere coronatijden is deze actie, naast de gewaardeerde en niet aflatende steun van 

vele donateurs, zowat de enige bron van inkomsten om onze projecten in Tanzania verder te 

realiseren. 

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
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BESTELFORMULIER SPECULOOSVERKOOP

Bestellingen dienen te worden doorgegeven vóór 28 november 2021 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 & Sonja Gallot-Heylighen, Dalialaan 49, Tel. (015) 61 45 80

• Ludo & Marie-Jeanne Schelkens-Claes, Jasmijnlaan 20, Tel. (015) 61 44 06

• Maria Smets-Geeraerts, Goorstraat 23, Tel. (015) 61 56 33

• Oger & 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 3 december 2021

     O zaterdag 4 december 2021

     O zaterdag 11 december 2021 Bron: https://twitter.com/RLOppenheimer


