GEHAKTBALLEN-ACTIE 2022!
Al enkele jaren organiseren we een mooie gehaktballenactie in samenwerking met slagerij
Kappelhof. Dit was altijd een mooi (clubkas!)succes en daarom willen we dit jaar deze actie
herhalen. De overheerlijke voorgegaarde gehaktballen (vacuüm verpakt) genieten grote roem
binnen onze vereniging (bij wedstrijdweekenden e.d.) en ver daarbuiten.
Om deze actie weer een succes te laten worden voor onze clubkas hebben we ook jouw hulp
nodig.
Dus print het bestelformulier en trek er op uit. Vraag je familie, oma, opa, vrienden, kennissen,
collega’s en/of buren om onze heerlijke gehaktballen te kopen. Natuurlijk kun je ze ook voor
jezelf inslaan, dan snijdt het mes zelfs aan twee kanten!
Verkoopargumenten:
1. De ballen (voorgegaard en vacuüm verpakt) kun je invriezen, dus inslaan is aanrader
2. Ze zijn ambachtelijk bereid door topslagerij Kappelhof
We wensen iedereen een geslaagde verkoop en natuurlijk: Eet smakelijk!
WAT TE DOEN?
1. Print de bestellijst.
2. Tot 26 maart: massaal gehaktballen verkopen!
3. In pakketjes van 4 ballen (€6,50 per pakket). Invullen op de bestellijst.

4. LET OP!: Elke bestelling graag direct laten betalen.
5. De bestellijsten én het geld inleveren in sportcafé Dorper Esch op:
woensdag 23 maart, tussen 17.00 uur en 19.30 uur
vrijdag 25 maart,
tussen 17.00 uur en 19.30 uur
zaterdag 26 maart, tussen 10.30 uur en 11.30 uur
6. Afhalen bestellingen (dan krijg je ook de bestellijst weer mee) in
sportcafé Dorper Esch op:
## Neem een grote TAS/KRAT mee!
woensdag 6 april,
tussen 17.00 uur en 19.30 uur
vrijdag 8 april,
tussen 17.00 uur en 19.30 uur
zaterdag 9 april,
tussen 10.30 uur en 11.30 uur
7. De bestellingen verdelen.
We verwachten dat ieder lid minimaal 5 pakketjes verkoopt, dat gaat zeker lukken!
Veel succes.
Activiteitencommissie De Dinkel Denekamp.

Gehaktballenactie De Dinkel Denekamp 2022
Help mee onze clubkas te spekken! Verkoop zoveel mogelijk heerlijke
gehaktballen aan je familie, buren en kennissen. Diegene die de meeste ballen verkoopt, wint een mooie prijs!
• 150 GRAM (half om half gehakt) per stuk. Ambachtelijk bereid door Slagerij Kappelhof uit Denekamp.
• Voorgegaard en vacuüm verpakt geleverd in verpakkingen van 4 stuks (€ 6,50 per pak).
• Kunnen ingevroren worden.
• Eet smakelijk en namens alle Dinkelleden: Hartelijk dank.
De opbrengst komt ten goede aan de clubkas van Zwem- & Waterpolovereniging De Dinkel Denekamp.
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Straat & huisnummer

Lijst en geld inleveren in de week van 21 maart t/m 26 maart 2022

Plaats

Handtekening
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