
 

Bestellijst stoepverkoop 2020 
Op 3 oktober organiseren we weer onze jaarlijkse verkoopdag. Deze keer coronaproof buiten op het plein voor de 
kerk. De netto-opbrengst is voor diverse zendingsprojecten en hulpverlening in Hongarije, Roemenië en de Oekraïne. 
We verkopen heerlijk fruit en dito groenten. Ook is er dit jaar boerenkaas in verschillende smaken, die móet u 
eenvoudigweg even komen proeven! Boeketten bloemen en winterharde violen, al dan niet voor u geplant in bakken 
en hangers, zullen ook dit keer niet ontbreken. 

Het is mogelijk om een en ander alvast te bestellen zodat u niet misgrijpt. Vult u daarvoor deze lijst in en lever deze 
uiterlijk woensdag 30 september in. Uw bestellijst kunt u mailen naar Piet Voerman (pietvoerman@hotmail.com) of 
Annette vd Brink (annetteluth@hotmail.nl). U kunt uw bestelling ook telefonisch doorgeven, belt u dan 038-3318203 
(Piet) of  06-15442119 (Annette). 

GRIJP-NIET-MIS-PRODUCTEN       aantal   prijs totaal 

Grote DRENTSE BOL heerlijk gevuld met 
rozijnen en krenten 800 gram voor € 2,98     ..........   € ........... 
 
Kakelverse EIEREN voor slechts € 1,25 per 10 stuks!    ..........   € ........... 
 
BOERENKAAS, diverse soorten per kilo slechts € 9,95 
• jong belegen        ..........   € ........... 
 
• Italiaanse kruiden       ..........   € ........... 
 
• komijn        ..........   € ........... 
 
FRUIT 
• Gieser Wildeman stoofperen 2 kg voor € 2,98    ..........   € ........... 
 
• Conference handperen 2 kg voor € 2,98    ..........   € ........... 
 
• Elstar handappels 2 kg voor € 2,98     ..........   € ........... 
 
En wat dacht u van de GROENTETAS? 
Voor maar € 4,98 krijgt u: 1 kg witlof, 1 kg tomaten,  
3 komkommers, 4 rode/groene paprika’s en 2 kroppen sla  ..........   € ........... 
 
En om het najaar vrolijk in te gaan VIOLEN met dikke kluit,  
5 stuks voor € 1,95                         ..........   € ........... 
                                                                                                                                                                   
       TOTAAL    € ........... 

Uw bestelling haalt u op bij de kerk tussen 10.00 en 13.00 uur op zaterdag 3 oktober! 

Naam: ......................................................................................................................................................................... 

Adres: ......................................................................................................................................................................... 

Plaats: ....................................................................... Telefoonnummer: .................................................................... 


