
Bestellijst 
 

Naam en adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ophalen of bezorgen: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Betaling, contant of via reknr. ……………………………………………………………………………………………………………. 

( rekeningnr. NL53RABO 0141007710 op naam van St.Ver.Geb.Herv.Gemeente) 

Pakket A                   Pakket B                                           Pakket C 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                     

Plantenpakket A 10 stuks perkgoed €12,50                             pakket  
Plantenpakket B 10 stuks geranium €15,-                             pakket  
Plantenpakket C Hortensia, hangplant, perkgoed 

€20,- 
                            pakket  

Oliebollen € 5,- per zakje van 5 
€10,-per zakje van 10 

Zakjes van 5: 
Zakjes van 10: 

 

Moederdagschnitt €9,50 Aantal:  
Varkensrollade 1,5 kg  €18,- Aantal:  
Boerenkaasje 1 kg €10,- Aantal:  
    
Aantal lootjes voor de 
digitale verloting 

€4,50 per 5 loten 
€2,-per 5 loten (kinderronde) 

Setje van 5: 
Setje van 5: 

 

 

 
Dit wil ik bijdragen voor de verloting 
( gebak, cake, koekjes, kopje koffie etc) 

 
 
………………………………………………………………………….. 
 



Alternatieve rommelmarkt 2021 
Helaas…..weer geen rommelmarkt dit jaar! 

Daarom nu de keus voor een leuk alternatief. Met een gevarieerd aanbod van producten en een 
online verloting voor volwassenen en kinderen willen we streven naar een gezellig moment  voor en 
met elkaar. De opbrengst is voor het coronaproof maken van de Rank. Er is al veel geïnvesteerd in 
een goedwerkend ventilatiesysteem.  We hopen dus op een mooi bedrag! 

De bestelde producten worden de dag voor Moederdag bezorgd. U kunt uw bestelling ook zelf 
ophalen in de Rank op zaterdag 8 mei tussen 10.00 en 12.00 uur. Dit geldt ook voor de bestelde 
loten. 

Heeft u lootjes gekocht dan ontvangt u een persoonlijke mail met een tijdvak en een link waarmee u 
kunt inloggen. Kees Hoffland zal in een live-verbinding het rad van avontuur bedienen. Mocht u door 
omstandigheden niet live mee kunnen doen is dat geen probleem, dan bezorgen we de prijs bij u 
thuis! Bij de bestelde lootjes komt nog een beschrijving over het hoe en wat. De verloting zal op 
zaterdagmiddag 15 mei in de Rank plaatsvinden. 

Naast verschillende prijzen zou het heel leuk zijn om ook gebak, cake en diensten te verloten. Daar 
hebben we uw en jouw bijdrage voor nodig. Denk bv aan het bakken van een taart, cake of pan soep 
etc. Een dienst zoals iemand op de koffie vragen, auto wassen of een wandeling maken. Wie weet 
borrelen de ideeën wel op. De een geeft en de ander ontvangt, hoe leuk is dat! 

Op het bestelformulier kunt u ook uw dienst/baksel noteren. Bij  de verloting hoort u voor wie u/jij in 
actie kunt gaan en kunt u/jij in overleg de ‘prijs’ overhandigen.  

De bestelling moet voor woensdag 28 april binnen zijn. 

Met de  mail rommelmarkt@hervormdoudewater.nl 
App/ telefoon 06-48928304 ( Anne) 
Door de brievenbus Splitsen 16                   Anne 

Hekendorperweg 5    Elseline 
Papekopperdijk 4        Tineke 
Oudeweg 7                   Jolanda 

 

 Laten we er met elkaar een geslaagde actie van maken! 

 
 

 

 

 

Namens de rommelmarktcommissie, 

Anne Scherpenzeel,  

Tineke Zwijnenburg en Jolanda van Vuuren 


