
AARDAPPEL EN WORST ACTIE!!!
Ook dit jaar verzorgt het Comité Rouveen Helpt Oost-Europa weer een najaarsactie!

Aardappelen
1 zak Bildstar-aardappelen à 5 kilo voor € 5,00
3 zak Bildstar-aardappelen à 5 kilo voor slechts € 13,00

1 zak Bildstar-aardappelen à 10 kilo voor € 9,00
3 zak Bildstar-aardappelen à 10 kilo voor slechts € 24,00

De lekkerste verse worst en rookworst, ambachtelijk voor u bereid!!!
Verse fijne worst: 3 stuks voor € 9,00

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 vóór zaterdag 2 oktober 2021 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. Bij bestelling via mail ook uw naam,
adres en telefoonnummer doormailen s.v.p.

Let op: i.v.m. corona bieden wij u 2 mogelijkheden, graag aangeven op bestelstrook!
-U kunt uw bestelling ophalen op de parkeerplaats van GKV “de Levensbron” op 12 oktober  van 
17:00 uur–20:00 uur of op 13 oktober van 17:00-20:00 uur. We willen u vragen hier enkel te 
betalen met de pin!  
-U laat uw bestelling thuis bezorgen op 12 oktober 2021 vanaf 17:00 uur. Graag contant en 
gepast betalen!

Liever overmaken per bank? Ons rekeningnummer: NL74 RABO 0360 8782 02 Ook voor giften!
*Vergeet niet uw naam en adres te vermelden!

Naam:…………………………………………………………………………….

Adres:……………………………………………………………………………..

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

Ο Ik kom mijn bestelling ophalen op 12 oktober van 17:00-20:00 uur
Ο Ik kom mijn bestelling ophalen op 13 oktober van 17:00-20:00 uur
Ο Ik wil mijn bestelling graag laten bezorgen op 12 oktober vanaf 17:00 uur

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:   €………………


