
Ook dit jaar willen wij u op oudejaarsdag weer voorzien van overheerlijke oliebollen en 
appelbeignets. Helaas zullen wij, gelet op de maatregelen, zelf de oliebollen niet bakken. Maar 

bakkerij Koppejan heeft ons toegezegd te zullen zorgen voor het bakken, zodat de inmiddels zeer 
vertrouwde actie toch doorgang mag hebben. 

Dit jaar zal de opbrengst van de actie in het geheel bestemd zijn voor de familie Rietveld. 

 De kosten: 
Oliebollen per stuk: € 0,92 en 10 stuks voor € 9,00 
Appelbeignets per stuk: € 1,46 en 8 voor € 11,00 

Bestellen: 
Uw bestelling kunt u tot en met woensdag 29 december 19.00 uur aan ons doorgeven. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen en te mailen naar: actieoliebol@zeelandnet.nl 
Mocht dit niet lukken, dan mag u ook een mail zenden met daarin uw bestelling.  
Het heeft namelijk onze voorkeur uw bestelling per mail te mogen ontvangen. 

Afhalen en/of bezorgen van uw bestelling 
U dient uw bestelling af te halen op oudejaarsdag, vrijdag 31 december tussen 11.00 en 

12.00 uur in de loods van de firma Harthoorn aan de Zuidbeekseweg 2 te Vlissingen. 
Ook is er een mogelijkheid om uw bestelling te laten bezorgen, u betaald hiervoor € 2,00 extra. 

Uw bestelling wordt dan tussen 11.00 en 12.00 uur thuisbezorgd.  
In antwoord op uw bestelling ontvangt u van ons richtlijnen m.b.t. het ophalen van uw bestelling, wij 

vragen u nu al om deze strikt op te volgen.  

Mogen wij weer op uw bestelling rekenen? 
Arjen Huissen, Dennis Sturm, Rick Minnaard, 

Alexander Wisse, Henk-Jan Minnaard 
0118 - 465117 / 464123 

=========================================================================== 

Bestelstrookje oliebollen & appelbeignets  

………    X Oliebollen zonder krenten : € ………………. 
………    X Oliebollen met krenten : € ………………. 
………    X Appelbeignets  : € ………………. 

Naam  …………………………………………………………………………… 

Adres ……………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer …………………………………………………………. 

Thuisbezorgen  …………………………………………………………….. 

Oliebollen actie 2021 
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