
Wij bestaan dit jaar al weer dertig jaar, en dat is voor ons genoeg 
reden voor een feestje. Wij hebben de maand juni uitgeroepen 
tot feestmaand en dat is niet helemaal toevallig. Dit valt dit 
samen met de feestelijkheden rond 600 jaar stad Terborg. 
Tijdens de feestmaand willen wij onze klanten prominent in 
het zonnetje zetten. Uiteindelijk heeft u ons in staat gesteld 
om deze mijlpaal te bereiken. Samen met onze bakkers en 
verkoopmedewerkers gaan we de maand juni vullen met; 

• Ambachtelijke producten, 

• ieder weekend een leuke activiteit, 

• wekelijks een aantrekkelijk geprijsd ‘product van de week’,

• en woensdag 19 juni een open dag om te kijken, te proeven en  
 vragen te stellen over het reilen en zeilen bij ons in de bakkerij.

    Wij dachten zo; ‘reden genoeg om de 
maand juni onze winkel in de 

gaten te houden’! 

     U bent van harte uitgenodigd,

Hanny en Maurice Ebbers 

en ons complete ‘Ebbers-team’!

Dertig jaar bakkerij Ebbers; 

dat moet gevierd worden!



Zaterdag 31 mei; ‘wekker-actie’. Wanneer die afgaat, ontvangt 
de klant die dan bediend wordt een appeltaartje voor 6 personen. 
Uitdelen kleurplaten en start van de kleurplatenactie.

7 & 8 juni; tassenactie. Voor alle klanten staat een goed gevulde 
jubileumtas gereed met een waarde van € 15,- voor de jubile-
umprijs van € 9,95-

14 & 15 juni; introductie van Kasteelbrood. En zondag 16 juni 
verzorgt bakkerij Ebbers de broodproducten bij het stadsont-
bijt t.g.v. 600 jaar Terborg.

19 juni open dag. Van 14.00 uur tot 19.00 uur is iedereen welkom 
voor een bezoek aan onze bakkerij. De bakkers zijn aan het 
werk en u kunt vragen wat u wilt.

21 & 22 juni; wie feest er met ons mee? 30 is ons jubileum getal. 
Iedere klant die aan kan tonen dat hij of zij in juni 2019, 30,- 60,- 
of 90 jaar wordt, ontvangt een Luxe bakkers verwenpakket. (op 
vertoon van legitimatie)

28 & 29 juni; 30 jaar brood op de plank! Bij uw aankoop in onze 
winkel ontvangt iedere klant een bakkerij Ebbers broodplank. 
Op is op!
Tevens feestelijke prijsuitreiking van de kleurplaten actie.

Per leeftijdscategorie zijn prijzen te winnen waaronder; entree 
kaarten voor de Efteling en meerdere taart waardebonnen. 
Met deze waardebonnen kunnen de winnaars op hun verjaardag 
hun eigen verjaardagstaart zelf komen versieren in onze bakkerij.

Bakkerij Ebbers, Vulcaanstraat 3, 7061 AW Terborg, tel: 0315- 323328
www.bakkerijebbers.nl

Feestmaand bakkerij Ebbers; 

van week tot week!


