
 

 

 

 

 

Aan alle leden van zwem- en waterpolo vereniging De Dinkel / ouders / verzorger(ster)s 

 

Denekamp, 28 november 2016 

 

Betreft: Knieperkes bakken (bakmarathon) voor kerstmarkt 

Beuningen (O) en parkeerplaats Berning Noord Deurningen. 

 

Beste leden, ouders en verzorger(ster)s, 

Na het succes van vorig jaar, willen wij ook dit jaar weer knieperkes bakken voor de verkoop, om zo 
onze clubkas te spekken. 

Dit jaar staan we: 

- Zaterdag 17 december 2016 (van 10.00 uur tot 17.00 uur) P Berning Noord Deurningen 
- Zondag 18 december 2016 (van 10.00 uur tot 17.00 uur) P Berning Noord Deurningen  
- Zondag 18 december 2016 (van 14.00 uur tot 17.00 uur) Kerstmarkt Beuningen 

Voor deze dagen hebben wij leden, ouders en verzorger(ster)s nodig die op één van deze dagen op 
de kerstmarkt willen staan. We zoeken elke dag minimaal 6-8 personen, zodat we 2 ploegen kunnen 
maken. We rekenen op jullie betrokkenheid en hulp! 

Daarnaast hebben wij ook mensen nodig die op zaterdag 10 december en 11 december 2016 
knieperkes willen bakken, zodat we een ruime voorraad hebben. Dit jaar gaan we een bakmarathon 
organiseren en wel vanaf zaterdagmiddag om 15.00 uur tot en met zondagmiddag 15.00 uur in het 
sportcafé DorperEsch. Degene die willen bakken graag een eigen wafelijzer meenemen. We gaan er 
een gezellige bakmarathon van maken met elkaar! Het is de bedoeling dat we baksessies houden van 
ongeveer 5 uur en dan gaan afwisselen. Elke baksessie bestaat uit ongeveer 12 personen, waarvan 
er 10 bakken (liefst meer) en dat betekent dat we veel mensen nodig hebben. 

Wij verzoeken iedereen vriendelijk vóór 7 december op te geven voor het bakken of op de 
kerstmarkten te staan. Opgave kunt u per mail sturen naar jamrakers@hetnet.nl of 
twan.eshuis@me.com. 

Daarnaast kan iedereen, net zoals afgelopen jaar, via mail of facebook of met onderstaande 
bestellijst, zelf een bestelling plaatsen. Deze bestelling kan dan op een nader te bepalen datum 
opgehaald worden bij het zwembad (bestellijst zie volgende pagina). 

Met vriendelijke groet, 

Namens de activiteitencommissie 

Jeroen Rakers 
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