
 

 Bestellijst 
 

♥ Cadeautips om je lieve moeder of speciale  

vrouw mee te verrassen ♥     Bedrag   Aantal 
Hortensia in drie kleuren 
- wit        € 12.50  …………………. 
- roze        € 12.50  …………………. 
- blauw       € 12.50  …………………. 
Mooie hangbasket voor buiten    € 10.00  …………………. 

Beauty pakket  
Verras je moeder met dit leuke  
verwen pakketje      € 7.50  …………………. 
 

Zweedse tuinfakkel      € 6.00  …………………. 
 
Ontbijt 
Gezinsontbijtmand       € 25.00  …………………. 
Ontbijtje voor twee      € 10.00  …………………. 
 
 
Leuk verrassings pakketje voor de kinderen  € 7.50  ………………… 
Graag aangeven: leeftijd + jongen/meisje:……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Plankenkoorts 
Heb jij de Bijbelboeken op een rijtje?  
Test je kennis met dit leuke spel voor het hele gezin € 15.00  ………………….. 
 
 

Pakketje van 6 wenskaarten voor € 5.00  
Gemaakt door Henriette Wolf, keuze uit 3 soorten, Voorbeelden zie hervormdoldebroek.nl 
  Pakket 1  aantal:………….  Pakket 2  aantal:………..  Pakket 3  aantal:……………….   

 

Naam + achternaam:……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Telefoon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

  Bestellijst 

Mmmm lekker….. 

Gerookte zalm 
Kwart zijde         € 7.50  ……………….. 
Halve zijde        € 13.50  ……………….. 
Hele zijde        € 25.00   ………………..  

 
Wat lekkers voor bij de koffie 
Kruidcake       € 5.50  ………………… 
Appelcake       € 7.50  ………………… 

 
Lekkers van de slager 
Procureurrollade      € 10.00  ………………….. 
Kiprollade       € 10.00  ………………….. 
Gehaktballen pakje van 4 stuks    € 6.00  ………………….. 
Rookworsten 3 stuks      € 7.50   …………………… 
 
Snoeprollen 
Pakketje van 10 verschillende rollen   € 5.00  …………………. 

Aardappelen uit polder 
Bildstar aardappelen 10 kg     € 8.00  …………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inleveren vóór 23 April bij; 
Anita van Triest    Bovenstraatweg 4 
Esther Russcher    Westerakker 1 
Anne-Marije van Oene  Zuiderzeestraatweg 378 A 
 
Mailen mag ook naar: anita_vantriest@hotmail.com 

 

Voor de oudere gemeenteleden; u mag de bestelling ook telefonisch aan ons 
doorgeven op 06-11974371, bezorgen in overleg is mogelijk! 

Betalen bij voorkeur vooraf op bankrekeningnummer: 
WJC: NL10RABO0348462093 t.a.v H. Doornewaard – ten Have. 
Zou u uw naam en achternaam willen vermelden bij de betaling? 

Wanneer dit voor u niet mogelijk is, dan kunt u gepast contant 
betalen. 

 
 


