
 

  KERSTACTIE JEUGDAFDELING ZZC ‘20      

 

De voetbalverenigingen Zelos en Zelhem zijn gefuseerd en is nu ZZC ‘20 
 

De kerstacties van beide verenigingen op 1 bestelformulier 
 

 

Nu in de corona tijd kunnen wij de formulieren niet ophalen zoals u gewend bent, 

alstublieft bestellen per: 
- Email:      acties@zzc20.nl  

- Internet:  www.zzc20.nl  

- Telefonisch:  A. Janssen 0314-623583   /   J. Hemink 0642872711 

   S. Reindsen 0610485729  /    S. Kappert 0641863024 

- Opsturen naar ZZC ’20, Pluimerskamp 29D, 7021 HV  Zelhem. 
 

Betaling per bank op Iban nr:  NL32 RABO 0374 7270 66  t.n.v. ZZC ’20 met vermelding van uw naam en adres 
 

Gelieve geen contante betaling bij aflevering van de producten 

Wenst u niet vooraf te betalen dan krijgt u bij aflevering een factuur die u dan per bank kunt overmaken 

In beide clubhuizen en op het land is er mogelijkheid tot pinnen. 
 

De kerstartikel bestelling wordt op zaterdag 12 december gratis bij u thuisbezorgd, alleen in de oude 

gemeente Zelhem. 
 

De ijstaarten kunt u alleen ophalen op 12 of 19 december in het clubhuis de Pol van 9:00 tot 14:00 uur 
 

Tevens bieden wij u de volgende mogelijkheden om uw bestelling af te halen.  

• Zaterdag 5 December op de eigen kwekerij aan de Meeneweg (staat met borden aangegeven)  

 Alleen bomen, van 9.00 en 15.00 uur  

 Ook kunt u een boom reserveren voor bezorging op zat. 12 dec. 

• Zaterdag 12 december, bomen op onze kwekerij, van 9.00 en 15.00 uur. 

 Bakjes en sterren bij de ZZC ’20 Clubhuis, Pluimerskamp 29D Zelhem, van 9.00 en 15.00 uur. 

 IJstaarten kunt u ophalen bij clubhuis de Pol, van 9:00 tot 14:00 uur 

• Ophalen op het land kan ook op Woensdag 9 en 16 december tussen 13:00 en 16:00 uur. 

• Zaterdag 19 december, bomen op onze kwekerij. Tussen 9.00 en 15.00 uur. 

 IJstaarten kunt u ophalen bij clubhuis de Pol, van 9:00 tot 14:00 uur 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

          O   Betaald per bank 

Naam : ____________________________________________        O   Contant Betaald 
 

Adres + Nr. : ____________________________________________  O   Niet Betaald 
 

Postcode : ___________________    Plaats: ________________  Tel.  ______________________________ 
 

Besteld _____ Miniboom in pot à €  10,00 = € _________ _____ cm/mtr (Max 1 meter) 

 

 _____ Mini Nordmann in pot à €  12,50 =  € _________ _____ cm (Max 80 cm) 

    

 _____ Boom à €  12,50 =  € _______ _____ meter (Max 3 meter) 

 

 _____  Boom Nordmann à €  20,00 =  € _______ _____ meter (Max 2,5 meter) 

                             

 _____ Kerstbakje à €    7,00 =  € _______ 

 

 _____ Kerstster  O Rood of O Wit *   à €    4,50 =  € _______             twee voor  € 8,00 

        

 _____ Kerststuk à €  12,50 =  € _______          diameter 40cm 

 

 _____ IJstaart à €    7,00 =  € _______          3 voor € 20,00 

 

                  Totaal  =  € _______  
  

 O Wordt 5 of 9-12 gehaald  / O Wordt 12 of 16-12 gehaald  /  O Thuisbezorgen 12-12 /  O Wordt 19-12 gehaald    
                                               

Duidelijk keuze aankruisen  

mailto:acties@zzc20.nl


 
 

 

 

 

 

 

Dit formulier wordt helaas niet bij u opgehaald, 

met de corona maatregelen lijkt het ons niet verstandig 

om het formulier persoonlijk op te halen. 
 

 

 

 

Op de voorzijde staan de mogelijkheden die we u bieden om te 

bestellen 
 

 

 

 

Geef bij de bestelling goed uw gegevens op, 

zodat wij eventueel contact met u op kunnen nemen. 
 

 

 

 

Juist in deze tijd is het noodzakelijk om de jeugd 

aan het sporten te houden, dit vergt van de vereniging meer 

aanpassingen en materialen. 

 

 

Met uw steun kunnen we dit allemaal mogelijk maken.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wilt u het formulier opsturen/afgeven (brievenbus) dan svp naar onderstaand adres 
 

 

 

 

 

 

ZZC ’20 

Pluimerskamp 29D 

7021 HV  Zelhem 


