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Oliebollenactie
Na het grote succes van de afgelopen
jaren willen we ook dit jaar een
oliebollenverkoop organiseren.
Dus binnenkort zijn ze er weer!
De stichting die de Dorpskerk beheert,
gaat op maandag 31 december
overheerlijke oliebollen verkopen in de
Spar in Opperdoes. In de prachtige keuken
van Almere zullen de baksters hun beste
beentjes voor gaan zetten. Daarnaast
helpen tal van vrijwilligers mee om de actie
tot een succes te maken.

Bestel alvast!
Om het u gemakkelijk te maken en te
kunnen inschatten hoeveel oliebollen er
gebakken moeten worden, kunt u vooraf
oliebollen (met of zonder rozijnen)
bestellen.
De bon hiernaast kunt u hiervoor
gebruiken en invullen en samen met het
bijbehorende contante geldbedrag - in een
envelop - in de brievenbus gooien op één
van de aangegeven adressen. De oliebollen
kunnen vervolgens worden afgehaald op
31 december tussen 09.00 en 15.00 uur bij
het kraampje in de Spar.

 Ik bestel ………. (aantal) oliebollen met rozijnen *)
voor in totaal €………………..

Gooi de ingevulde bon,
samen met het betreffende
geldbedrag, in de
brievenbus op één van de
volgende adressen:
* Kerkebuurt 12 (Fam. Boot)
* Oosteinde 2 (Fam. Groot)

0,80 per stuk / 3,75 per 5 / 7,00 per 10

LET OP

*)

De vrijwilligers van de stichting wensen u in
elk geval een overheerlijk nieuwjaar!

 Ik bestel ………. (aantal) oliebollen zonder rozijnen *)

Naast vieringen met een religieus karakter,
zoals huwelijken en uitvaarten enz., is er
ook gelegenheid voor het houden van
tentoonstellingen, lezingen en concerten,
waarbij behoefte is aan een bijzondere,
intieme en sfeervolle ambiance.

U kunt het werk van de stichting ook
steunen door donateur te worden, vanaf
2019. U kunt hiervoor de antwoordstrook
invullen!

€………………..

Sinds mei 2013 heeft de Stichting
Dorpskerk van Opperdoes en Almersdorp
het beheer over het kerkgebouw. De
stichting maakt zich sterk voor het behoud
van de kerk en het op touw zetten van
activiteiten, om zo het gebouw tot een
multifunctionele ontmoetingsplaats om te
vormen.

voor in totaal

De gehele opbrengst van de actie zal ten
goede komen aan het in stand houden van
de kerk. Genoeg reden om oliebollen te
bestellen en ons zo te steunen.
Fijn om te merken dat vanuit verschillende
hoeken van het dorp mensen enthousiast
reageren en hulp aanbieden.

 Ik word donateur van de Stichting Dorpskerk van Opperdoes en Almersdorp

Op de Gouw, midden in Opperdoes staat
de voormalige hervormde kerk, die met
zijn toren beeldbepalend is
voor het dorp.

voor €………. (minimaal € 10,-) vanaf 2019.

Goed doel

Dhr./Mevr. …………………………………………………………… Voorletter(s) ……….………..
Straat ……………………………………………………………………. Huisnummer ………………..
Telefoon …………………………………… Datum ………………………………….. Handtekening ……………………………………
E-mail adres voor de nieuwsbrief ……………………………………………………………………………………………
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