
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oliebollenclinics 28-12-2019 voor de jeugd/bestellen oliebollen  
en/of appelbeignets van Bakkerij van der Grijn.  
 
Ook dit jaar zal er weer een “Oliebollenclinic” gegeven worden aan de jeugd van SKC Merwede/Multiplaat.  
De clinic wordt gegeven op zaterdag 28 december door de trainers en spelers van  
SKC Merwede/Multiplaat 1 en 2 in Sporthal de Stoep.  
Daarnaast is dit jaar de niet korfballende jeugd in Sliedrecht uitgenodigd om mee te doen aan de  
oliebollenclinic.  
Omdat niet alle kinderen in één keer in de zaal passen, hebben we de volgende verdeling gemaakt: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Graag altijd aan- of afmelden! 
 
Bestellen oliebollen en/of appelbeignets van Bakkerij van der Grijn.  
 
Voor alle leden, bedrijven en mensen die SKC Merwede/Multiplaat een warm hart toedragen,  
is er de mogelijkheid om van tevoren overheerlijke oliebollen en/of appelbeignets van  
Bakkerij van der Grijn te bestellen.  
De oliebollen (met of zonder rozijnen) kosten € 0,95 per stuk, 10 stuks voor € 8,50.  
De appelbeignets zijn € 1,55 per stuk, 10 voor € 13,50.  
 
Er zal de 28e een stand zijn, waar u de bestelling af kunt halen tussen 09:30 uur en 14:00 uur.  
Op Oudejaarsdag kan de bestelling ook opgehaald worden tussen 10:00 uur en 12:00 in de kantine op ons  
buitencomplex, Thorbeckelaan 104.  
Vanaf 30 stuks kan de bestelling ook bij u thuis bezorgd worden in Sliedrecht, Papendrecht of Hardinxveld. 
Omdat we willen weten hoeveel oliebollen en/of appelbeignets er besteld kunnen worden, vragen we u  
bijgevoegd formulier in te vullen en voor 23 december te sturen naar oliebollenclinic@skcmerwede.nl.  
Formulier kan ook afgegeven worden bij Marcella Roskam/Bernadette Struijk of doorgegeven worden via  
de app 06-309 15 237. We zijn benieuwd of we dit keer over de 2.000 oliebollen/appelbeignets heengaan.  
De opbrengst van de oliebollenclinic is bestemd voor de inrichting van de kantine waarbij er iets aangeschaft 
zal worden voor de jeugd. 
 
Kom gezellig even kijken bij de clinics! De sportkantine is ook geopend.  
 
Met sportieve groet, 
1e selectie van SKC Merwede/Multiplaat, Jeugdafdeling en de sponsorcommissie. 
 
 
 

Tijdstip Leeftijdscategorie 

09:15 uur- 10:15 uur E-jeugd, F-jeugd en Kangoeroes  

10.30 uur -11.30 uur C-jeugd en D-jeugd 

11.45 uur -12.45 uur A-jeugd en B-jeugd 

13.00 uur -14.00 uur Niet leden 
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 Bestelformulier oliebollen/appelbeignets 

 
  

 

 

 
  PERSOONLIJKE GEGEVENS: 

 

               Naam _________________________________________ 

                    Adres: ______________________________ Bij bezorgen 

                    Telefoonnummer: _______________________________ 

                    Email_______________________________Team______ 

   Ik wil graag een bestelling voor oliebollen en/of appelbeignets plaatsen:  

BESTELLING OLIEBOLLEN EN APPELBEIGNETS  
BAKKERIJ VAN DER GRIJN. 

Aantal Prijs Totaal 

Oliebollen met rozijnen en stukjes appel  €   0,95 €    

Oliebollen met rozijnen en stukjes appel 
(in veelvoud van 10) 

  €   8,50 €    

Oliebollen zonder rozijnen en appel 
 €   0,95 €    

Oliebollen zonder rozijnen en appel  
(in veelvoud van 10) 

 €   8,50 €    

Appelbeignets  €   1,55 €    

Appelbeignets 
(in veelvoud van 10) 

 € 13,50 €   

Totaal   € 

 

 AANVULLENDE GEGEVENS BESTELLING OLIEBOLLEN EN APPELBEIGNETS  
 BAKKERIJ VAN DER GRIJN. 

Ja             Nee 

Ik haal de bestelling op bij de clinics op 28-12 tussen 09:30 en 14:00.   

Ik wil de bestelling laten bezorgen op zaterdag 28 december 2019 vanaf 
09:30 (vanaf 30 stuks en tot 20 km vanaf Sliedrecht). 

  

Ik haal de bestelling op 31-12 op tussen 10:00 en 12:00. Afhaaladres: 
Thorbeckelaan 104, Sliedrecht. 

  

Ik wil de bestelling laten bezorgen op 31-12  
(vanaf 30 stuks in Sliedrecht, Papendrecht of Hardinxveld). 

  

Ik betaal contant bij afhalen.   

Ik betaal vooraf via rekeningnummer (voorkeur): NL04RABO0127 5962 08 
tnv SKC Merwede onder vermelding van naam, team en oliebollenclinic. 

  

   

   Contactpersoon over de bestelling van de oliebollen: Bernadette Struijk.  

   Dit formulier voor 23 december 2019 sturen naar oliebollenclinic@skcmerwede.nl , 

   afgeven bij Marcella of Bernadette of via de app naar 06-309 15 237.  

 

   Eet smakelijk! 
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