Paaseierenverkoop
Beste leden, ouders en familie,
De paaseierenverkoop gaat weer van start en ook dit jaar zijn onze Paaseieren weer scharreleieren, vers van
boerderij Pennartz.
De eieren dienen vooraf besteld te worden. Je bestelling dient uiterlijk 10 maart binnen te zijn.
De eieren zijn per 6 of 10 stuks te bestellen: 10 stuks kosten € 2,50 en 6 stuks € 2,00.
Vul onderstaand briefje in en lever dit, samen met het geld, in een open envelop in bij de leiding.
Op de envelop vermeld je je voor- en achternaam en het bedrag. Op het briefje vermeld je één les: de les
waarin je de eieren ophaalt.
Tevens het afhaalbewijs invullen, door je leiding laten paraferen en mee naar huis nemen.
Met je afhaalbewijs kun je de bestelde eieren vanaf zaterdag 24 maart na de lessen afhalen, deze liggen
op naam klaar. Wie ze niet na de lessen heeft kunnen afhalen, kan ze op 31 maart tussen 10.15 en 10.30 uur
ophalen in d’r Lichtemich.
De opbrengst van de eierenverkoop komt ten goede aan de turn- en dansafdeling.
Om een grote verkoop te stimuleren is er ook dit jaar weer een wedstrijd aan verbonden: diegene die de
meeste paaseieren bestelt krijgt een mooie prijs. Daarnaast zal ook aan de 2e en 3e plaats een prijs uitgereikt
worden.
Vraag daarom iedereen die je kent om eieren te bestellen!!
Tot slot kun je ons nog steeds helpen door lege eierdozen te sparen en af te geven bij je bestelling of bij het
afhalen van de eieren.
Wij hopen weer heel erg op jullie steun!
Groetjes de Gympies.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afhaalbewijs: (terug mee naar huis nemen/geven)
Voornaam:_________________________

Achternaam:____________________________

heeft besteld: _______dozen van 10 eieren (à € 2,50)
_______dozen van 6 eieren (à €2,00)
Totaal bedrag €___________

afhalen vanaf 24 maart t/m 30 maart ná de
lessen met dit briefje.

Paraaf leiding voor voldaan:_____________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestelbriefje bij leiding inleveren en betalen: (uiterlijk 10 maart)
Voornaam:_________________________

Achternaam: ____________________________

wil graag bestellen:

________ dozen van 10 eieren bestellen à € 2,50
________ dozen van 6 eieren bestellen à € 2,00
Totaal bedrag €________________
Les op:_________________-dag

bij:______________________

locatie:__________________________________

