Harmonie “ Kunst en Strijd ”
Opgericht 25 juli 1925

1 ei is geen ei, 2 ei is een half ei
en 3 ei is een paasei!
Best lid / vriend van K&S,
Dit voorjaar gooit Kunst en Strijd het over een andere boeg. Vorig jaar was het mogelijk om bij ons
supermooie bloembollen te kopen, maar aangezien menig tuin al is voorzien van schitterende
bloemen houden we nu een Paasactie. Deze actie biedt de keuze uit een ruim en exclusief
assortiment paasproducten van zeer hoge kwaliteit. Er kan worden gekozen uit de volgende
producten:
Product

Inhoud

Prijs

Paasbrood
Suikerbrood
Roomboter paaskoekjes
Paaseitjes
Paaschocolade
Luxe paaswieners
Luxe paasslof advocaat
Roomboter amandelstaaf
Grootmoeders appeltaart
Spakenburgse natte cake

750 gram
700 gram
Bakje 200 gram paaskoekjes
200 gram assortiment paaseitjes
Bakje 175 gram
Doos a 6 stuk
Vers gebakken koek 5-persoons
Per stuk verpakt
Verse appeltaart 6-8 personen
700 gram natte cake

€ 4,75
€ 3,00
€ 2,00
€ 2,50
€ 3,00
€ 4,50
€ 3,75
€ 3,00
€ 3,95
€ 3,95

Tips:
•
•

Prijs vriend /
donateur
€ 4,50
€ 2,75
€ 1,75
€ 2,25
€ 2,75
€ 4,25
€ 3,50
€ 2,75
€ 3,70
€ 3,70

Het paasbrood kan worden ingevroren. Zo is het mogelijk met Pasen eigen Kunst en Strijd
brood aan te snijden.
De paaseitjes en de roomboter amandelstaaf zijn natuurlijk ook leuk om cadeau te geven!

Vul het bestelformulier in en denk ook aan familie, vrienden, bekenden, collega’s, buren en verder
iedereen die belangstelling heeft. Betaling van de paasproducten dient plaats te vinden bij bestelling.
Meer bestellijsten en foto’s van de producten zijn te vinden op de website, www.kunstenstrijd-losser.nl.
De vijf leden die het meeste verkopen ontvangen een cadeau!
De opbrengst van de actie komt uiteraard ten goede aan onze clubkas.
Ingevulde bestellijsten kunnen, samen met het geld, tot uiterlijk 10 maart 2012
worden ingeleverd bij één van onderstaande personen. De bestellingen worden op
zaterdag 24 maart 2012 tussen 11.00 – 12.00 uur bij de klanten thuisbezorgd.
Wil je zelf de paasproducten bezorgen? Geef dat dan even aan op het
bestelformulier, dan bezorgen we alle paasproducten bij jouw thuis!
Alvast bedankt voor de bestelling!
Groeten,
Activiteiten- en ledenwerfcommissie
Michèlle Supèr
Chopinstraat 22
Jacky Teters
Kloppenstraat 95
Ada Uuldriks
Meidoornstraat 28
Alwin Wullink
Roberinkstraat 26

Losser
Losser
Losser
Losser

Clubgebouw `’t Bloashoes’, Bookholtlaan 9, 7581 BB Losser.
Bankrekening : 3373.33.556
e-mail: info@kunstenstrijd-losser.nl

053 750 67 79
06 42 02 82 33
06 24 60 08 04
06 13 80 40 60
Telefoon 053 - 538 90 99
Inschrijving KvK Enschede: 40073323
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Naam

Vriend
Ja/nee

Adres

Clubgebouw `’t Bloashoes’, Bookholtlaan 9, 7581 BB Losser.
Bankrekening : 3373.33.556
e-mail: info@kunstenstrijd-losser.nl

Product(en)

Telefoon 053 - 538 90 99
Inschrijving KvK Enschede: 40073323

Aantal

Totaal
bedrag

Betaald

