
 
Ook dit jaar verzorgt het Comité Rouveen Helpt Oost-Europa weer een najaarsactie door de 

verkoop van aardappelen, verse worst en rookworst. 

Aardappelen                              

1 zak Bildstar-aardappelen à 5 kilo voor    € 5,00 

3 zak Bildstar-aardappelen à 5 kilo voor slechts   € 12,50 
 

1 zak Bildstar-aardappelen à 10 kilo voor    € 9,00 

3 zak Bildstar-aardappelen à 10 kilo voor slechts   € 24,00 
 

De lekkerste verse en rookworst 

Verse fijne worst: 3 stuks voor      € 8,00 

   6 stuks voor      € 15,00 

   5 x 3 stuks voor slechts    € 35,00 
 

Rookworst:  3 stuks voor      € 8,00 

   6 stuks voor       € 15,00 

   5 x 3 stuks voor slechts    € 35,00 
 

U kunt uw bestelling doen door voor 1 oktober 2020 onderstaand strookje in te leveren bij één 

van de onderstaande contactpersonen: 

Jaap Kruidhof ORW 509       Jenny Korterink Scholenland 3                                 

Johan Korterink Hazelaarlaan 12    Geke de Haan ORW 380-A    

Of u kunt uw bestelling mailen naar: aardappelenworst@outlook.com. Wilt u naast uw bestelling 

ook uw naam, adres en telefoonnummer doormailen? 
 

Let op: i.v.m. corona leveren wij de bestelling niet zoals voorgaande jaren aan huis. U kunt uw 

bestelling ophalen op de parkeerplaats van “de Levensbron” op 6 oktober  van 17:00 uur – 20:00 

uur of op 7 oktober van 15:00-19:00 uur. We willen u vragen hier enkel te betalen met de pin!   
 

Voor personen die ouder zijn dan 70 jaar maken we een uitzondering en kunnen wij de bestelling 

brengen. U kunt deze wens aangeven op de onderstaande bestelstrook. Wij brengen ze dan op 

DV 6 oktober tussen 18:00 uur en 20:00 uur bij u thuis. Graag gepast geld in een envelop 

klaarleggen hiervoor.  

Naam:……………………………………………………………………………. 

 

Adres:……………………………………………………………………………..    

         

Mobiel of vast nummer:……………………………………………………… 

 

0  Ik ben ouder dan 70 jaar en wil mijn bestelling graag laten brengen.  

 

Mijn bestelling:  

 

………… zak à 5 kilo Bildstar-aardappelen voor       €……………… 

 

………… zak à 10 kilo Bildstar-aardappelen voor       €……………… 

 

………… x 3 stuks verse worst voor    €……………… 

 

………… x 3 stuks rookworst voor     €………………+   

 

   TOTAAL:    €……………… 
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