
Financiële actie 2022: Trappistenlekkers 

Beste Spelatezen, 

Beste Ouders en Sympathisanten, 

Hier zijn we weer met onze jaarlijkse Trappisten actie! Zoals elk jaar proberen we onze kas te spijzen zodat 

we nieuw circusmateriaal kunnen aankopen. De afgelopen jaren investeerden we in een nieuwe bascule, 

luchtacro-materiaal, tumbling-matten, jongleermateriaal, paletten om mee te eenwieleren, enzoverder. 

Maar daarmee stopt het natuurlijk allemaal niet... Wij hebben nog meer dan genoeg inspiratie om verder 

uit te breiden. Nadat we op ons kamp voor het eerst hebben kunnen proeven van hoeden, hebben we ook 

die microbe stevig te pakken. En uiteraard zijn ideetjes voor nieuw circusmateriaal van jullie ook altijd 

welkom! 

Daarom hopen we dit jaar opnieuw op jullie geweldige inzet voor onze financiële actie. Ondertussen is het 

een beetje een traditie, en daar houden we ons ook dit jaar weer aan. Ook dit jaar werken we opnieuw 

samen met de abdij van Westmalle. Alleen... dit jaar is ons aanbod aan trappistenlekkers nog 

uitgebreider: 

 Een kwart van een overheerlijke, ambachtelijke kaasbol  
(ongeveer 650 g) 

€13,- 

 Een trappistenbiermandje met glas 
(2x33 cl Westmalle Dubbel, 2x33 cl Westmalle Tripel en een Westmalle Trappistenglas) 

€10,- 

 Een trappistenbiermandje met Extra 
(2x33 cl Westmalle Dubbel, 2x33 cl Westmalle Tripel en 2x33 cl Westmalle Extra) 

€10,- 

 Een deluxe-fles Westmalle Dubbel (75 cl) €10,- 

 Een deluxe-fles Westmalle Tripel (75 cl) €10,- 

Iedereen krijgt een bestelboekje mee. Hierin vind je verschillende bestelbonnen, met daaraan een strookje 

dat bij de koper blijft. De bedoeling is dat je het volledige bestelboekje samen met de opgebrachte centen 

uiterlijk zaterdag 19 maart of dinsdag 15 maart binnenbrengt op het ateljee.  

Voor de ijverige verkopers zijn meer bestelbonnen steeds beschikbaar bij de lesgevers of op de website 

(www.spelati.be/actie)! 

!OPGELET! Bestellen kan ook via de website (net zoals vorig jaar): www.spelati.be/bestellen. 

Verkopers kunnen zowel bestelbonnen + geld binnenbrengen, alsook online een bestelling ingeven en 

storten. Uiteraard is het NIET de bedoeling om eenzelfde bestelling online én via bestelbon in te dienen. 

Op zaterdag 2 april kunnen de bestellingen worden afgehaald tijdens de lessen. Let op – ENKEL deze dag 

kunnen de bestellingen worden opgehaald. Dit geldt ook voor leden die les hebben op dinsdag. 

Wij willen alvast iedereen bedanken voor de steun en hulp! 

Eva, Gerben, Jonas, Joren, Sara en Tom 
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