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Opnieuw voor de mooie projecten van Elles van der Beek 
Met (h)eerlijke kwaliteitsproducten van BAKKERIJ SCHULD 

Mogen we ook dit jaar weer op u rekenen? Vul dan dit bestelformulier in. 
 

paasstol (600 gram) €  7,95 aantal  …………. 
krentenbrood extra gevuld  €  6.45 aantal  …………. 
appeltjesbrood €  4,50 aantal  …………. 
wereldberoemde appelcake (12-13 pers) € 12.95 aantal  …………. 
Paaseitjes koker gemengd (handgemaakt) €  5,95 aantal  …………. 

 
Inleveren bestelformulier:     

 zondag 13, 20 en 27 maart in de doos in de hal van de 
Dorpskerk, Vredeskerk of Hoeksteen 

 uiterlijk 28 maart aan de Schapendrift 46 te Wezep  
of Bovenheigraaf 28 te Oldebroek   

 uiterlijk 28 maart per mail → info@vriendenvanizvor.nl  

Afhalen bestelling  zaterdag 9 april van 09.00 – 12.00 uur 
Waar    De Schakel, Oranjeboomlaan 27 te Wezep 
Betaling    contant bij het afhalen (a.u.b. met gepast geld) 
Thuis laten bezorgen    alleen binnen gemeente Oldebroek (€ 2.50 extra)  
                                op 9 april tussen 12.00 uur en 14.00 uur  
*************************************************************************** 

Naam    …………………………………………………………………... 
Adres   …………………………………………………………………... 
Woonplaats   …………………………………………………………………... 
Telefoonnummer  …………………………………………………………………... 
Mailadres   …………………………………………………………………... 
Thuis laten bezorgen    ja / nee    (omcirkel wat van toepassing is) 
************************************************************************** 

Helpt u ons ook nu weer om deze actie tot een groot succes te maken? Vraag ook uw 
familie, vrienden, kennissen en buren om mee te doen aan deze geweldige actie. 
U kunt hiervoor de intekenlijst op de achterzijde van dit formulier invullen. 
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Naam:  paasstol (600 gram)                     €  7.95 aantal ……. 
Adres:  krentenbrood extra gevuld  €  6.45 aantal ……. 
Woonplaats:  appeltjesbrood  €  4.50 aantal ……. 
Telefoonnummer: wereldberoemde appelcake € 12.95 aantal…….. 
Mailadres:  Paaseitjes koker gemengd €  5.95 aantal…….. 
    

Naam:  paasstol (600 gram)                   €  7.95 aantal ……. 
Adres:  krentenbrood extra gevuld  €  6.45 aantal ……. 
Woonplaats:  appeltjesbrood  €  4.50 aantal ……. 
Telefoonnummer: wereldberoemde appelcake € 12.95 aantal…….. 
Mailadres:  Paaseitjes koker gemengd €  5.95 aantal…….. 
    
Naam:  paasstol (600 gram)                     €  7.95 aantal ……. 
Adres:  krentenbrood extra gevuld  €  6.45 aantal ……. 
Woonplaats:  appeltjesbrood  €  4.50 aantal ……. 
Telefoonnummer: wereldberoemde appelcake € 12.95 aantal…….. 
Mailadres:  Paaseitjes koker gemengd €  5.95 aantal…….. 
    

Naam:  paasstol (600 gram)                     €  7.95 aantal ……. 
Adres:  krentenbrood extra gevuld  €  6.45 aantal ……. 
Woonplaats:  appeltjesbrood  €  4.50 aantal ……. 
Telefoonnummer: wereldberoemde appelcake € 12.95 aantal…….. 
Mailadres:  Paaseitjes koker gemengd €  5.95 aantal…….. 
    
Naam:  paasstol (600 gram)                     €  7.95 aantal ……. 
Adres:  krentenbrood extra gevuld  €  6.45 aantal ……. 
Woonplaats:  appeltjesbrood  €  4.50 aantal ……. 
Telefoonnummer: wereldberoemde appelcake € 12.95 aantal…….. 
Mailadres:  Paaseitjes koker gemengd €  5.95 aantal…….. 
    

Naam:  paasstol (600 gram)                    €  7.95 aantal ……. 
Adres:  krentenbrood extra gevuld  €  6.45 aantal ……. 
Woonplaats:  appeltjesbrood  €  4.50 aantal ……. 
Telefoonnummer: wereldberoemde appelcake € 12.95 aantal…….. 
Mailadres:  Paaseitjes koker gemengd €  5.95 aantal…….. 
    
Naam:  paasstol (600 gram)                     €  7.95 aantal ……. 
Adres:  krentenbrood extra gevuld  €  6.45 aantal ……. 
Woonplaats:  appeltjesbrood  €  4.50 aantal ……. 
Telefoonnummer: wereldberoemde appelcake € 12.95 aantal…….. 
Mailadres:  Paaseitjes koker gemengd €  5.95 aantal…….. 
Levert u een intekenlijst met meerdere bestellingen in? Dan verzoeken wij u om de gehele bestelling op 
zaterdag  9 april af te halen bij de Schakel en het totaalbedrag voor te schieten (bezorging van de 
bestelling op 1 adres is ook mogelijk). Uw eigen gegevens vult u in op de voor zijde van dit formulier. 


