
 

 

 

 

 

Beste dansers, freerunners, ouders en sympathisanten 

Onze kleurrijke fietsenrekken, die we kochten van de opbrengst van de vorige lekkernij-actie 

schitteren op onze parking en werden helemaal goedgekeurd door onze leden. 

Dit jaar echter zijn we wat ongelukkig begonnen met de instorting van het dak.  Het is ons 

ondertussen duidelijk geworden dat niet alle kosten door de verzekering gedekt zijn.  De 

actie dit jaar is daarom vooral gericht op het herstel van de roze en oranje danszaal. 

Meer dan ooit rekenen we daarop op jullie ongelooflijke inzet voor onze  

lekkernij-actie 2022.  Natuurlijk voorzien we ook nu weer leuke accessoires en 

prijzen uit  die je kan verdienen wanneer je lekkers verkoopt.  Per aantal verkochte dozen 

(wafels, truffels,..) zijn er cadeautjes beschikbaar.  We hebben dit jaar voor het eerst ook 

glutenvrije speculaasjes in het aanbod.  Ze zitten in een zakje van 200g. 

 

Beeldmateriaal van de ingestorte dansstudio en de fietsenrekken, alsook meer info over het 

assortiment kan je vinden in je account op onze website.  Vaak is het leuk om aan je kopers 

te tonen wat we met hun steun gerealiseerd hebben en wat onze nieuwe doelen zijn.  

 

Bestelbriefjes vind je in deze brief, maar ook apart op onze website via deze link: 

https://www.hetdansateljee.be/lekkernijbriefjes 

Een gedeelte is bestemd voor de koper, het andere deel hou je zelf bij.  De bestelstrookjes 

verzamel je en vat je samen op het “overzicht voor HDA” en je noteert het gewenste 

cadeautje.  Je steekt dit met het gepaste geld in een enveloppe met daarop je naam, het 

aantal bestellingen en het totaalbedrag.  Deze enveloppe geef je af aan de infotafel tijdens 

de danslessen. Dit kan tot en met 12 november 2022.   

De strookjes hou je bij zodat je die daarna op de juiste doos kan kleven voor de levering. 

Alle lekkernijen kunnen worden afgehaald op vrijdag 25 en zaterdag 26/11  tijdens de 

danslessen. De danser/freerunner (verkoper) komt alle dozen halen die hij/zij verkocht heeft 

en bezorgt die zelf aan ‘zijn klanten’.  

TIP: Vul de strookjes vooraf al in met je eigen naam en groep. Dat is handig bij de verkoop! 

We hopen dat jullie het gadget van jullie keuze kunnen bijeen sparen, want zo steun je 

natuurlijk de wederopbouw van onze danszaal en kunnen we hopelijk snel weer terug in alle 

zalen dansen/freerunnen/workouten. 

HDA rekent alvast op jullie steun. Bedankt!

Het DansAteljee vzw   

Secretariaat   DansStudio 

Lints veld 4   Meylweg 41B 

2550 Kontich   2550 Kontich 

www.hetdansateljee.be 

 

https://www.hetdansateljee.be/lekkernijbriefjes


OVERZICHT voor HDA 

 

Voor-en achternaam HDA-lid: 

 aantal  

Vanillewafels 700g                      
 

 

Vanillewafels chocolade 700g       
 

 

Frangipanes 700g  
 

 

Chocoladetruffels 250g  
 

 

Schilfertruffels 250g  
 

 

Zeevruchten  250g 
 

  

Marsepein 250g 
 

  

Speculaas glutenvrij 200g  
 

Totaal bedrag 

TOTAAL  x €7 = 
 

Gekozen cadeautje(s)  
 

 Schrijf op de buitenkant van de enveloppe je naam, het totaalaantal en totaalbedrag.  Bedankt! 

Er zijn individuele prijzen verbonden aan het aantal stuks lekkernij (doos 

wafels/truffels/marsepein/..) die je voor HDA verkoopt.   

 

Belangrijk:  

Om de prijs te kunnen bemachtigen moeten de volledige bestelling op dezelfde naam 

staan! 

Alle bestellingen zijn persoonlijk en bijgevolg niet combineerbaar met andere dansers, je kan 

wel verschillende prijzen combineren als het aantal stuks maar klopt :-)   

Je verkoopt Je krijgt als individuele beloning: 

5 stuks Een balpen van HDA  of memoblaadjes van HDA 

10 stuks Een inklapbare haarborstel van HDA of iets uit de grabbelton 

20 stuks Een HDA – pet of een HDA-paraplu 

40 stuks Een aankoopbon van 20 euro geldig in onze danswinkel 

60 stuks Een K-way met reflecterende HDA-logo op de rug of  

Een HDA-hoodie in een unieke kleur naar keuze 

100 stuks Een extra dansles gratis vanaf de herfstvakantie of volgend schooljaar. 

500 000 stuks Een elektrische wagen met chauffeur en uiteraard met het HDA-logo erop          

1.  Vat je je bestellingen samen.    

2. Bezorg dit overzicht aan het 

DansAteljee in een gesloten 

enveloppe met het gepaste geld.   

3. De strookjes hou je bij ter controle en 

kan je later op de dozen kleven.    

Bedankt voor uw steun en smakelijk! 

Het DansAteljee 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

nr Naam  koper Vanille  

- 

wafels 

700g 

Choco  

- 

wafels 

700g 

Frangi  

- 

panes 

700g 

Choco-

lade – 

truffels 

250g 

Schilfer 

– 

truffels 

250g 

Zee-

vrucht-

en 

250g 

Marse-

pein 

 

250g 

Specu-

loos 

Gluten-

vrij 

200g 

 

TOTAAL 

Totaal-

bedrag 

1          X € 7  € 

2          X € 7  € 

3          X € 7  € 

4          X € 7  € 

5          X € 7  € 

6          X € 7  € 

7          X € 7  € 

8          X € 7  € 

9          X € 7  € 

10          X € 7  € 

11          X € 7  € 

12          X € 7  € 

13          X € 7  € 

14          X € 7  € 

15          X € 7  € 

16          X € 7  € 

17          X € 7  € 

18          X € 7  € 

19          X € 7  € 

20          X € 7  € 

 TOTAAL          X € 7  € 

Overzicht voor jezelf – indien je dit handig vindt 

Deze pagina is enkel voor jezelf indien je graag een overzicht houdt op je bestellingen. 

Je hoeft dit niet mee af te geven. 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 8 september ‘22 stortte het dak van onze balletzaal in. 

Tot op heden is er nog steeds geen verandering in de 

situatie en ligt het dak nog altijd open…  We rekenen mede 

op uw steun om hier mee verandering in te brengen. 

Met de opbrengst van de lekkernij-

actie van 2021 kochten we 

kleurrijke, maar ook vooral handige 

fietsenrekken!  Bedankt aan wie 

deze actie ondersteunde! 

Beelden VRT-nws 



Het assortiment 

 

 

Vanillewafels 700g     
16 tot 20 wafels bulk verpakt in kartonnen doos 
tarwe (gluten), soja, eieren, sporen van melk 
Bevat geen dierlijke vetten, alcohol of gelatine                 

 
 

Vanillewafels chocolade 700g      
16 tot 20 wafels bulk verpakt in kartonnen doos 
tarwe (gluten), soja, eieren, sporen van melk 
Bevat geen dierlijke vetten, alcohol of gelatine 

 
 

Frangipanes 700g 
tarwe (gluten), eieren, sporen van melk & noten 
Bevat geen dierlijke vetten, alcohol of gelatine 

 
 

Chocoladetruffels 250g 
+- 23 truffels per 250g verpakking 
melk, soja, sporen noten 
Bevat geen dierlijke vetten, alcohol of gelatine  

 

Schilfertruffels 250g 
+- 23 truffels per 250g verpakking 
melk, soja, sporen noten 
Bevat geen dierlijke vetten, alcohol of gelatine 

 
 

Zeevruchten  250g 
Melk, Hazelnoten. Sporen van: Soja, Gluten & 
Noten 
Bevat geen dierlijke vetten, alcohol of gelatine 
  

Marsepein 250g 
individueel plastic wrap 
sporen noten 
Bevat geen dierlijke vetten, alcohol of gelatine 
 

 

Speculaas glutenvrij 200g 
+- 20 koekjes in plastiek blokbodemzakje 
Eieren, Sporen van noten, Glutenvrij 
Bevat geen dierlijke vetten, alcohol of gelatine 

 

 


