Epe, september 2017
Betreft: kledingactie
Beste pupillen en ouders,
Net voor en na de vakantie zijn er weer veel nieuwe pupillen bijgekomen die enthousiast hebben
meegetraind. Een aantal van hen heeft zelfs al meegedaan met een atletic champs wedstrijd!
Net als in het voorjaar is er nu weer een kledingactie waar
trainingsshirt, broekje (onderdeel van het officiële tenue,
verplicht bij wedstrijden!) en de hooded sweater besteld worden
voor een mooie actie-prijs.
Het shirt en de sweater worden bedrukt met Cialfo logo en op de
achterkant kan een naam worden gedrukt. De bedrukking is bij
de prijs inbegrepen.
Daarnaast hebben we dit keer ook een trainingsbroek (mét rits!)
en een windjack in de collectie. Ook deze kunnen bedrukt
worden, maar dit is niet bij de prijs inbegrepen.
Net als vorige keer is er ook de mogelijkheid om tweedehands
atletiekkleding en spikes te verkopen. Deze kleding kan op
dinsdag 26 september en donderdag 28 september tijdens de training worden ingeleverd. Hier kan dan
een formuliertje met onder andere prijs op worden ingevuld. Niet verkochte spullen kunnen op dinsdag
10 oktober weer worden opgehaald.
Op zaterdag 30 september tijdens de club dag, dinsdag 3 en donderdag 5 oktober zal er weer een
marktkraampje in het clubhuis staan waar het shirt, broekje, sweater, trainingsbroek en windjack gepast
kunnen worden. Bestellingen kunnen daar ook worden opgegeven.
De betaling zal per automatische incasso gaan waarvoor bij opgave getekend moet worden. Mocht dit
niet mogelijk zijn dan kan er contant afgerekend worden bij bestelling.
De kledingactie loopt tot 5 oktober a.s., daarna kunnen de artikelen nog steeds worden besteld bij
Neijenhuis in Vaassen, maar dan voor de winkelprijs. Onderaan in deze brief staan de actie- en
winkelprijzen.
Pas- momenten: di 3 en do 5 oktober tussen 17:45 en 19:15 en tijdens de clubdag op 30 september.
Ben je er deze week niet, of heb je vragen, neem dan gerust contact op per email of telefoon of kom
naar de marktkraam.
Met vriendelijke groet,
Ina Wiggerink (06-25276273) en
Carin Heere (06-24571686)

Hooded sweater
T-shirt
Broekje
Trainingsbroek
Windjack

Actieprijs*
25,16,15,20,17,50

*prijzen voor kindermaten

Winkelprijs*
32,50
19,50
16,20
24,95
18,50

