Bestelformulier Lenteactie
Hortensia’s en Petunia’s
Wilt u ook dit jaar uw tuin of balkon weer mooi opfleuren met planten, dan kunnen wij u
hiermee helpen. Dit jaar kunt u hortensia’s en/of petunia’s
bestellen, deze komen rechtstreeks van de kweker en
worden bij u aan huis bezorgd. De bezorging is op vrijdag 7
of zaterdag 8 mei a.s., net voor Moederdag. Het enige wat
u hoeft te doen is deze vooraf te bestellen d.m.v.
onderstaande strook in te leveren.
De hortensia’s zijn er in de kleuren rood, wit, blauw of roze. De petunia’s in de kleuren wit,
paars, roze of 2-kleurig. De prijs is € 6,00 per stuk en 2 stuks voor € 10,00.

Aspergesoep met ham
Ook kunt u vers gemaakte aspergesoep met ham bestellen. De
bezorging is op zaterdag 8 mei a.s. Een emmertje, van 1 liter, kost
€ 8,00 en 2 emmertjes voor € 15,00 (kan ook prima ingevroren worden).
U kunt uw bestelling tot donderdag 29 april a.s. doorgeven. Dit kan door onderstaande strook
in te leveren bij:
Bas van Straten, Postweide 113, Woudrichem. Een mailtje met daarin uw bestelling kan
natuurlijk ook, stuur dit naar actiekerkwoerkum@gmail.com
Ook in de hal van de kerk staat een bus waar u ook uw bestelling kunt inleveren.
Alles zal natuurlijk verlopen volgens de richtlijnen van de RIVM.
In deze corona-tijd missen wij, als kerk, veel inkomsten. Vandaar dat de opbrengst geheel ten
goede komt voor het in stand houden van de Hervormde Gemeente Woudrichem.
Bestel snel voor uzelf en/of verras iemand met een bloemetje of emmertje soep. Vul
onderstaande lijst in en wij zorgen dat het op het juiste adres gebracht wordt.
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