
Beste sympathisanten van jongenschiro Sint-Filippus,  
 

Omwille van de code rood in Schoten rond Covid-19 hebben we onze oorspronkelijke 
plannen rond de vlaaien- en wafelverkoop moeten schrappen. Graag delen we mee dat 
deze verkoop niet geannuleerd is. 
Jullie kunnen binnenkort dus wel degelijk nog genieten van ECHTE Limburgse vlaaien! Wel 
hebben we een paar aanpassingen rond het logistieke deel van de verkoop moeten doen. 
Zo mogen wij niet meer deur-aan-deur verkopen, en houden we rekening met 
verschillende andere maatregelen om alles zo vlot (en veilig) mogelijk te laten verlopen. 
De vlaaien zullen nog steeds bij u thuis geleverd worden. Indien u niet thuis bent, zullen wij een briefje 
achterlaten in uw brievenbus met de melding waar en wanneer u uw bestelling kan ophalen. 

 
Op de achterzijde vindt u een overzichtje terug van de te verkrijgbare vlaaien & wafels. 
 
Hierbij bieden wij graag 3 opties aan om uw vlaaien te kunnen bestellen: 
 

 Via online formulier 
 
Via de link ‘ www.filippuswafels.simplesite.com ‘ kan u uw bestelling online doen! Graag het correcte 
bedrag overschrijven op onderstaande rekeningnummer met vrije mededling van naam en BESTELLING. 
Dit om vergissingen te voorkomen. Na ontvangst van betaling kunnen wij uw bestelling behandelen. 
 

 Bestelling via onze chiro 
 
Elke week tot en met 18 oktober 2020 zal er een apart kraam voorzien zijn op onze chirovelden om een 
bestelling te doen. Hier zullen wij uw bestelling en betaling ontvangen via bijgevoegde invulstrookjes 
 

 Via het strookje onderaan 
 
Via de bijgevoegde strookjes kan u uw bestelling plaatsen door het strookje ingevuld te bussen bij één van 
de twee onderstaande adressen. Hierna kan u het correcte bedrag overschrijven op onderstaande 
rekeningnummer met vrije mededeling van naam en overzicht van uw bestelling. Dit om vergissingen te 
voorkomen. Na ontvangst van betaling kunnen wij uw bestelling behandelen. 
 
 
Rekeningnummer : BE 7895 7221 4435 
 
Adressen : 
 

- Eric Verberck      - Ken De Vos 
Jozef Henderickxstraat 118      Victor Nelisstraat 51 
2900 Schoten       2900 Schoten 
 

 
Alvast bedankt voor uw vertrouwen in ons, en hopelijk tot snel! 
 
 
De leiders van Chiro Sint-Filippus 

 
 


