
Beste GIMME-er, 

 

Speciale tijden, speciale maatregelen, toch blijven we samen sporten en een mooie sportclub maken! 

In normale omstandigheden hadden we u al uitgenodigd voor ons start evenement van het nieuwe 

sportseizoen op onze traditionele BBQ op ons GIMME-terras aan de sporthal Dulpop. 

Zodra het mogelijk is plannen we nog allerlei evenementen om als GIMME-familie samen te kunnen 

komen. Ondertussen doen we wat mogelijk is!  

Daarom deze actie : SPAGHETTI SMASH! 

Op vrijdag 16 oktober kan je – je vooraf bestelde porties – spaghetti Bolognaise afhalen aan de 

sporthal van Bazel of Nieuwkerken. Op vrijdagavond zijn er immers veel trainingen en kan er één en 

ander gecombineerd worden. Wil je zeker aanduiden waar je je bestelling gaat afhalen : in de 

sporthal van Nieuwkerken of die van Bazel? 

Je hebt de keuze uit  

- een spaghettipakket voor 2 personen, microgolfoven gereed aan €20 

(spaghetti/saus/kaas/kruiden). 

- verse bolognaisesaus – pot van 500 gram aan €10 

- verse bolognaisesaus – pot van 1kg aan €18 

We hopen dat elke speelster of speler, elke trainer en elke sympathisant ons helpt om zoveel 

mogelijk porties te verkopen. 

Je kan je bestelling doorgeven uiterlijk op 09/10/2020 via het online bestelformulier of via 

spaghetti@gimmewaasland.be, en het juiste bedrag overschrijven op onze zichtrekening                

BE55 7430 1933 5144. De bestelling is pas definitief na ontvangst van de betaling. 

Bij bestelling via mail, graag volgende gegevens vermelden: 

▪ Aantal spaghettipakketten/pot saus van 500g of 1 kg 

▪ Naam van de spe(e)l(st)er en ploeg,  

▪ plaats afhaling: Bazel of Nieuwkerken 

▪ GSM nummer voor eventuele praktische afspraken 

 

In deze tijden is het niet zo eenvoudig om als sportclub financieel en sportief te overleven. Heel wat 

“normale inkomstenbronnen” zijn weggevallen, althans voorlopig. Met deze spaghetti-actie 

combineren we het aanbieden van lekkere afhaalmaaltijden met het zorgen voor extra centjes om 

onze sportieve werking te verbeteren. 

 

Alvast hartelijke dank voor je massale deelname, 

 

Namens het evenemententeam. 
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