DRIVE – THRU

-

HHK Doornspijk

Dag allemaal,
Helaas hebben we in het afgelopen jaar de marktdag en andere acties niet kunnen
houden, maar we hebben de contacten met u en jou echt gemist!
Daarom gaan we nu alsnog een actie houden!
De eerste van - hopen wij - … nog een heleboel!
We willen de eerste Drive Thru op D.V. zaterdag 6 februari houden.
We hebben verschillende lekkernijen voor u te koop, kijkt u mee?

∞De lekkerste roomboter Stroopwafels:

∞Lege flessen actie door de kinderen

1 pakje voor € 2,75
3 pakjes voor € 7,00
Vraag via de telefoon, app of
de mail of iemand deze
lekkere stroopwafels van je
wil kopen.. En dan hang jij ze
vanaf 6 februari in een zakje
aan de deur bij je familie of
buren. We hebben een aantal
losse pakjes te koop, maar
het liefst krijgen we de
bestelling van jullie door,
zodat de bakker er genoeg
kan bakken!
Wie de meeste pakjes heeft verkocht, krijgt een leuke prijs!
Doe je best!
∞Snoeprollen
Een zakje van 10
heerlijke
snoeprollen voor
€ 5,00

∞Vleesemmer van..
Slagerij van de Weg
4 gehaktballen, 1
rookworst, 1 leverworst en
1 grillworst (om zelf af te
bakken) voor maar €12,50

Wie levert de meeste lege flessen in? Of kratten?
Die wint wat leuks!
En natuurlijk krijgt iedereen die inlevert iets lekkers!

∞ Tulpen
Haal het voorjaar in huis met een fleurige
bos Tulpen!
1 bos voor € 2,00
3 bossen voor € 5,00

∞Puzzelrit voor u en jou!
Aan het einde van de Drive Thru
kunt u een ticket kopen voor de
Doornspijkse Puzzelrit.
Per auto betaalt u € 2,50 .. en u
krijgt wat lekkers mee voor
onderweg..

Vul het bestelformulier in voor D.V. 23 januari via deze link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_DY3UqYRhBDyxuXxYONVPo1prcUlj8Bhw8og0K9dd7C85yw/viewform
(klik maar op de link)
En we zien u graag op D.V. 6 februari tussen
10 en 12 uur bij het plein van de Hervormde Kerk ,
Zuiderzeestraatweg West 104..
Heeft u vragen of opmerkingen app of mail dan naar: Jantine Bons 06-13860350 of mcbons@kpnmail.nl
Uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM

