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Oliebollen- en kniepertjesactie
Losser, november 2009

Het einde van het jaar komt weer in zicht en het is voor de activiteiten- en ledenwerfcommissie dus weer tijd om met de oliebollen- en kniepertjesactie te beginnen.
Op de achterkant van deze brief kunnen de bestellingen worden genoteerd. Naast een eigen bestelling, kan natuurlijk ook de bestelling van familie, vrienden,
kennissen of buren worden ingevuld. De kosten van de olie- en krentenbollen en kniepertjes zijn als volgt:
10 oliebollen
€ 4,00 per zak
(voor ‘vrienden van’ € 3,75 per zak)
10 krentenbollen
€ 4,50 per zak
(voor ‘vrienden van’ € 4,25 per zak)
25 kniepertjes
€ 3,00 per zak
(voor ‘vrienden van’ € 2,75 per zak)
Bij iedere bestelling geldt een minimale afname van 10 olie- of krentenbollen of 25 kniepertjes.
De bestellingen worden op 30 december na 13.00 uur aan huis bezorgd door leden van de vereniging.
We geven de voorkeur aan betaling van de oliebollen bij bestelling. We ervaren namelijk steeds vaker dat bestellers op het moment van bezorgen niet thuis zijn.
Indien de oliebollen al betaald zijn, is het mogelijk de bestelling toch af te leveren door een zak aan de deur te hangen.
Betaling bij aflevering van de bestellingen blijft ook mogelijk. We verzoeken in dat geval wel zoveel mogelijk thuis te zijn op 30 december tussen 13.00 – 16.00 uur.
Aangemelde ‘vrienden van Kunst & Strijd’ kunnen hun bestelling tegen gereduceerde prijs ontvangen.
Nog geen ‘vriend van Kunst & Strijd’? Bij inlevering van bijgaand aanmeldingsformulier, kan direct gebruik worden gemaakt van de korting op de bestelling!
Bestellijsten kunnen tot uiterlijk zaterdag 19 december 2009 worden ingeleverd bij onderstaande personen.
Ook de ‘vrienden van’-formulieren kunnen bij hen worden ingeleverd.
Alwin Wullink
Roberinkstraat 26
Losser T: 06 13 80 40 60
Ada Uuldriks
Meidoornstraat 28
Losser T: 06 24 60 08 04
Alvast bedankt voor de bestelling / aanmelding als vriend van onze vereniging!
Muzikale groet,
De activiteiten- en ledenwerfcommissie
Jan Posthumus, Michèlle Supèr, Ada Uuldriks, Alwin Wullink
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