Bestelformulier oliebollenactie 2017
Beste gemeenteleden,
Ook dit jaar willen we de traditie voorzetten en hopen we weer de oliebollenactie te organiseren.
Hierbij ontvangt u een bestelformulier voor de oliebollenactie van D.V. zaterdag 30 december 2017.
Het assortiment is dit jaar uitgebreid met de berlinerbollen! Deze berlinerbollen als ook de oliebollen
en appelbeignets komen wederom van Welkoop. Het formulier dient u uiterlijk woensdag 27
december 2017 in te leveren achter in de kerk in de ‘groene bus’, via het e-mailadres:
mvanzielst@hotmail.com of af te geven aan de Burg. van Berchemstraat 10 te Tholen.
Vul hier uw bestelling in voor de oliebollen:
Zak van 4 oliebollen
aantal zakken …
Zak van 6 oliebollen
aantal zakken …
Doos van 10 oliebollen
aantal dozen …

x
x
x

€ 3,60 per zak
€ 5,40 per zak
€ 8,00 per doos

= € ……….
= € ……….
= € ……….

Vul hier uw bestelling in voor de appelbeignets:
Zak van 4 appelbeignets
aantal zakken …
Zak van 6 appelbeignets
aantal zakken …
Doos van 10 appelbeignets
aantal dozen …

x
x
x

€ 6,00 per zak
€ 9,00 per zak
€ 15,00 per doos

= € ……….
= € ……….
= € ……….

Vul hier uw bestelling in voor de berlinerbollen:
Zak van 4 berlinerbollen
aantal zakken …
Zak van 6 berlinerbollen
aantal zakken …
Doos van 10 berlinerbollen
aantal dozen …

x
x
x

€ 6,00 per zak
€ 9,00 per zak
€ 15,00 per doos

= € ……….
= € ……….
= € ……….

Totaal te voldoen

= € ……….

Hieronder kunt u uw naam en adresgegevens invullen en aangeven of u de bestelling komt ophalen of
deze thuis gebracht wilt hebben. Ophalen van uw bestelling is ook dit jaar mogelijk in de Koorkerk.
Het bezorgen en ophalen van de bestellingen zal plaats vinden op zaterdag 30 december 2017
van 09.00 uur t/m 10.30 uur.
Naam: …………………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer en/of e-mailadres:……………………………………………………………………...
Ophalen / Thuisbezorgen (doorkruisen wat niet van toepassing is!!).
Alvast vriendelijk bedankt voor uw/jouw bestelling!!!
De gemeentedag commissie

