
                                                                                                 

 
 

 

         Actie 

        Brood-nodig 

       
 
     

Geachte leden, 

 

De afgelopen jaren hebben we met succes de “Brood Actie” georganiseerd om 

op een lekkere manier de financiële gaten te kunnen blijven dichten, zonder dat 

er grotere lastenverzwaring naar onze leden toe nodig is. 

 

Deze actie is, tot dusver, niet alleen financieel een succes gebleken, maar zeker 

ook wat betreft de kwaliteit van de broden. 

De smaak van de broden is echt van “warme bakker” kwaliteit.  

 

Ook dit najaar krijgt iedereen weer de kans om te genieten van de lekkere 

broden en tevens onze club te ondersteunen. 

Wederom bieden we de mogelijkheid om aanvullend echte boter te bestellen om 

het geheel compleet te maken. 

 

We rekenen er op dat iedereen ook dit jaar weer zijn best zal doen om zoveel 

mogelijk broden aan de man te brengen.  

 

Elk lid krijgt een inschrijfformulier waarop hij/zij familieleden, buren, vrienden 

enz. kan laten intekenen voor één of meerdere broden.  
 

vergeet hierbij je werkomgeving niet! 
 

Nadat de formulieren zijn verzameld, worden de bestellingen zo snel mogelijk 

uitgereikt aan de leden, die voor verdere verspreiding zorgen. 

De betaling van de broden geschiedt bij bestelling van de broden. 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

Aktie van 11 oktober  t/m 4  november 
 

Broden ophalen op 11 november 



                                                                                                 

Actie 

Brood-nodig 
 
 

 

 

                     
 

 
Kort samengevat: 

 

Elk lid krijgt een inschrijfformulier, waarop familieleden, buren, vrienden enz   

kunnen intekenen voor één of meerdere broden van warme bakker kwaliteit! 

 

Rozijnenbrood  á 1200 gram kost € 5,00 / ½  brood kost € 3,50 

Krentenbrood    á 1200 gram kost € 5,00 / ½  brood kost € 3,50 

Suikerbrood      á   750 gram kost € 4,00 

Roomboter           á   250 gram kost € 1,50 

 

 

bij de bestelling dient er contant betaald te worden!! 

 

De formulieren en het geld dienen uiterlijk op 4 november te worden ingeleverd 

bij de trainer, aanvoerder of bij één van onderstaande adressen. 

Nadat de formulieren zijn verzameld, wordt de bestelling geplaatst. 

Zaterdag 11 november kunnen de broden van 11 uur  tot 13 uur worden 

opgehaald in de sporthal.   

 

Wij vertrouwen er op dat iedereen zijn/haar broodje bij zal dragen aan het slagen 

van deze actie. 

 

Voor de 3 beste (jeugdige) verkopers binnen onze club wordt er 

weer een leuk prijsje beschikbaar gesteld. 
 

formulieren & geld inleveren bij: (ook voor extra formulieren) 

 

Silvia Stronks,  Maurits Prinsstraat 15 , Dinxperlo 

Hans Veerbeek,  Reehorsterlaan 2a, Dinxperlo 

Marcel Huisman,  Europastraat 55,  Dinxperlo 

        
            Deze actie is mede mogelijk gemaakt door: 

Bedankt voor jouw bijdrage! 
 
 PR commissie & Bestuur 


