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 Torhout, 10 okt 2021 

 

KM-vrienden  

 

Net als de voorbije jaren, is er ook dit jaar een eindejaarsactie ten 

voordele van de jeugdwerking van KM Torhout. De verkoop van wijn, 

cava, snoep en cuberdons vorig jaar was een schot in de roos. 

Vandaar dat we deze actie dan ook graag herhalen. 

We  bieden u een rode, rosé en witte glaasje Franse wijn aan, 

tegen een zeer voordelige prijs. Stuk voor stuk toppers in de horeca. 

De prijs bedraagt 9 € voor 1 fles van 75 cl; 50 € voor een karton 

van 6 flessen (wit, rosé en rood combineren in 1 karton is mogelijk). 

Daarnaast bieden we ook heel lekkere Cava aan. De cava kan 

enkel per doos aangekocht worden. 60 euro voor een doos van 6 

flessen. Ook deze cava is een toppertje. 

Voor de lekkerbekken verkopen we de echte cuberdons van 

Geldhof (de enige echte neuzekes). Je hebt de keuze tussen 1 

zakje van 200 g aan 5 € of een doos van 2 kg aan 35 €. Een 

neuzeke past heel goed bij de koffie na het feestmaal. 

En om het feest helemaal compleet te maken, kan je ook dit jaar 

weer snoepzakjes van 200 g aankopen voor 3€. 

Je doet je bestelling online via 

https://www.kmtorhoutjeugd.be/eindejaarsactie. 

Let op: deze online bestelling is de enige manier van bestellen. 

Je kan kiezen om cash te betalen bij afhalen of om vooraf online 

te betalen via een betaallink. Indien je kiest om vooraf online te 

betalen, breng dan zeker je betalingsbewijs mee wanneer je jouw 

bestelling komt afhalen. 

We voorzien 1 afhaalmoment per week. Je wordt per mail verwittigd 

wanneer je je bestelling kan komen afhalen. 

Deze actie loopt van 12 oktober 2021 t.e.m. 19 december 2021. 

Wij danken je nu reeds voor jouw steun aan onze jeugd. We rekenen 

op al onze KM-vrienden om de jeugdwerking een financieel duwtje 

in de rug te geven zodat we onze werking kunnen blijven garanderen 

en dit t.v.v. de vele jeugdspelers. 

 

Het jeugdbestuur  

https://www.kmtorhoutjeugd.be/eindejaarsactie
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