
Beste ouders en dansers en danseressen  

Na de aankoop van de drie mobiele spiegels in Moerkensheide en de gratis T-Shirts en lessen 

en kortingen, zijn onze reserves tot een minimum geslonken. Wij vertrouwen er op jij onze 

vereniging "DanceReactionVZW" een steuntje in de rug geeft, zodat we onze reserves opnieuw 

kunnen aanvullen. 

Bestel dus onze heerlijke Belgische Pralines en Danish Cookies en maak je vrienden en familie 

gelukkig tijdens de feestdagen. We rekenen op uw steun. Dit jaar kozen we voor Belgische 

Pralines in geschenkverpakking €10/250g en Danish Cookies €8/400g in een winterblikken-doos 

Bedankt om het "totaal bedrag"  GEPAST - CASH - (OMSLAG) MET NAAM - mee te geven aan uw 

danseres - of persoonlijk af te geven. NIET OVERSCHRIJVEN aub.   

We zijn er om het totaal bedrag van jouw bestelling in ontvangst te nemen:  

Woensdag 20 november 18u30-20u00 in Moerkensheide  

Donderdag 21 november 18u45-19u15 en 20u15-20u45 in Moerkensheide 

Vrijdag 22 november 17u45 -20u15  in OCP 

Zaterdag 23 november 09u45-11u30 in OCP 

Zaterdag 23 november om 12u00 in Moerkensheide. 

 

Je kunt je bestelling hieronder noteren, of via onze website de bestelling doorgeven (Kies voor een van de twee) 

https://dancereaction.be/actie/ Wachtwoord 1920 

Op bovenstaande data kijken we samen in de bestellijst en checken of het bedrag overeenkomt met uw bestelling!  

U of uw danser(es) ontvangt dan een betalingsbewijs.  

Datum levering: voorzien 13-20 december, net voor de feestdagen! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uw naam en voornaam ………………………………………………………………………. Uw Email: ……………………………………………… 

Ouders van : ………………………………………………………………………………………… 

Danst bij: Kim, Liza, Lien, Anouk, Marie-Laure, Ine, Celine, Meriban, Naomi 

Belgische Pralines Aantal dozen ………………. X  € 10 =  …….€ 

Danish Cookies  Aantal dozen ………………. X  € 8 = ….…….€ 

= ……..…..  €  Totaal bestelling  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UW BEWIJS VAN BETALING (ook invullen- is enkel geldig mits stempel van DanceReaction) 

 

Uw naam en voornaam ………………………………………………………………………. Uw Email: ……………………………………………… 

Ouders van : ………………………………………………………………………………………… 

Danst bij: Kim, Liza, Lien, Anouk, Marie-Laure, Ine, Celine, Meriban, Naomi 

Belgische Pralines Aantal dozen ………………. X  € 10 =  …….€ 

Danish Cookies  Aantal dozen ………………. X  € 8 = ….…….€ 

= ……..…..  €  Totaal bestelling  

https://dancereaction.be/actie/

