
 

 

                                            
 

 

 

 

Beste turnvrienden, 

 

 

Ook dit jaar organiseert Moedig en Vrij op 25 maart 2023 een taartenslag om onze club 

financieel te steunen door taarten, wafels en truffels te verkopen. Hiervoor krijgt elk lid 

bestelformulieren mee tijdens de les.  

 

Voor elke bestelling zijn er 2 opties: 

1. Je levert de bestelling zelf af bij de persoon aan wie je verkocht hebt 

2. Je laat de bestelling afleveren door Moedig en Vrij 

 

Let wel op: indien je kiest voor optie 2, dan is de leverzone beperkt tot: BONHEIDEN,  

HEFFEN,  HOFSTADE,  HOMBEEK,  LEEST,  MECHELEN,  MUIZEN,  O.L.V-WAVER, ST-

KAT-WAVER,  WALEM,  ZEMST.  

Taarten verkocht buiten deze zones moet je zelf bezorgen. 

 

 

Bestellingen doorgeven 

Dit jaar bieden we de mogelijkheid om je bestellingen online door te geven én te betalen. 

Dit kan via volgende link: www.moedigenvrij.be/taartenslag. Je hebt hiervoor de code 

nodig die bovenaan deze brief staat.  De code staat ook op de buitenkant van de omslag. 

Let op ! Dit is een code gelinkt aan je naam en adres.  

 

We vragen om bij voorkeur je bestelling door te geven via de website. Indien je dit 

wenst, kan je ook nog de papieren formulieren gebruiken. Deze mag je afgeven aan de 

trainers of bezorgen in de Sint-Gommarusstraat 30 te Mechelen. Extra formulieren kan 

je steeds zelf printen via volgende link: www.moedigenvrij.be/taartenslag/formulieren. 

 

Indien je je verkochte taarten zelf levert, verzoeken wij je om je bestellingen op te 

tellen en slechts 1 bestelling door te geven !  

 

 
Alle bestellingen moeten ten laatste op maandag 13 MAART 2023 doorgegeven 

worden. 

 

Bestellingen afhalen of laten leveren 

Als je kiest voor de optie om je bestelling zelf te leveren, kan je op zaterdag 25 maart 

2023 je bestelling komen afhalen tussen 11 u en 13 u in sporthal van Sint-Janshof – 

Nekkerspoelstraat 358 b – 2800 Mechelen.  

 

http://www.moedigenvrij.be/taartenslag
http://www.moedigenvrij.be/taartenslag


 

 

 

 

 

Verkopers die zelf komen afhalen worden per brief of e-mail verwittigd. Het zelf afhalen 

is alleen voorzien voor “verkopers” en niet voor “klanten”. 

 

Als je kiest om je bestelling te laten leveren door Moedig en Vrij, wordt deze op 

zaterdag 25 maart geleverd. 

 

 

Prijzen te winnen 

Er zijn, net zoals de vorige jaren, mooie prijzen te winnen. 

 

1e plaats : een cadeau ter waarde van "75" euro !!! 

2e plaats : een cadeau ter waarde van "50" euro !!! 

3e plaats : een cadeau ter waarde van "25" euro !!! 

4e tot en met 10e plaats ontvangen ieder een cadeau ter waarde van 10 euro !!! 

 

Winnaars worden persoonlijk verwittigd. 

 

 

    

 

 

 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CHAUFFEURS GEZOCHT ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
 

           Om alle bestellingen tijdig bij de klanten te bezorgen  

           hebben we heel wat bereidwillige chauffeurs nodig. 
 

                             Heb je op 25 maart 2023 in de namiddag enkele uurtjes tijd,  

               dan kan je ons helpen om de bestellingen te leveren. 
 

We kunnen er rekening mee houden dat de leveringen in jouw buurt zijn. 
 

Ben je bereid om een handje toe te steken, geef dan een seintje naar : 
 

 

De herdt Hilde 

Sint-Gommarusstraat 30 

2800 Mechelen 

0486/39.14.79  

E-mail : hildedeherdt1967@gmail.com 

        


