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Bestelling uniek jubileumboek van 100-jarige IJsclub Nooit Gedacht 

 

Geacht lid, donateur en/of relatie van IJsclub Nooit Gedacht, 

 

Op 17 februari 2017 bestaat IJsclub Nooit Gedacht 100 jaar. Dit is een mijlpaal die de club 

niet zomaar voorbij wil laten gaan. Uiteraard gaat er geschaatst worden maar daarnaast 

worden er ook diverse andere activiteiten georganiseerd. Het meest bijzonder is ongetwijfeld 

het speciaal samengestelde jubileumboek. Prachtige foto’s uit het rijke verleden van de club 

met sfeerverhalen van toen, maar ook een blik op alle successen. Kortom een jubileumboek 

dat u niet mag missen. 

 

Het jubileumboek zal rond oktober 2016 verschijnen. Aangezien de oplage beperkt is bieden 

wij u nu al de mogelijkheid om dit boek te bestellen.  

 

Vanaf oktober zal het boek in diverse winkels in de regio te koop zijn voor de prijs van €15,-. 

 

Bestellen kan op 2 manieren: 

 Via de website van IJsclub Nooit Gedacht (www.ijsclubnooitgedacht.nl) door het 

invullen van het online bestelformulier óf 

 Door bijgevoegd bestelformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en op te sturen 

naar: 

Secretariaat IJsclub Nooit Gedacht 

Turkoois 42 

3643 AJ  Mijdrecht 

 

Bestelde boeken worden tussen oktober en december bij u thuisbezorgd. 

Tip: het boek is een bijzonder relatiegeschenk en u kunt het natuurlijk ook als sinterklaas- of 

kerstcadeau geven. 

 

Mocht u n.a.v. het jubileumboek nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Jan 

Vergunst (0297-286222) of Jan Berkelaar (0297-263329).  

http://www.ijsclubnooitgedacht.nl/
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Bestelformulier jubileumboek IJsclub Nooit Gedacht 

 

Ondergetekende: 

 

Naam:            

Adres:            

Postcode:           

Woonplaats:           

Telefoon:           

Emailadres:           

 

Wil graag bestellen: 

Aantal boeken (€15,00 per stuk):         

 

Totaalbedrag:           

 

Ondergetekende gaat akkoord met eenmalige automatische afschrijving van het 

verschuldigde bedrag van onderstaand rekeningnummer: 

 

IBAN:            

Plaats:         Datum:      

 

 

Handtekening:           

 

 

Volledig invullen en opsturen naar: 

 

Secretariaat IJsclub Nooit Gedacht 

Turkoois 42 

3643 AJ  Mijdrecht 


