Kerstbroden actie 2020
In samenwerking met Bakkerij Deterd verkoopt Stichting Boek en Hart ook dit
jaar weer overheerlijke kerstbroden. De opbrengst van deze actie komt geheel
ten goede aan de winkel die volledig draait op vrijwilligers. Meer informatie over
de winkel en de doelstelling kunt u vinden op onze website: www.boekenhart.nl.
Hieronder vindt u een formulier waarop u uw bestelling kunt invullen.
Zaterdag 19 december 2020 van 10.00 uur tot 17.00 uur kunt u uw bestelling
afhalen in de winkel aan de Holtjesstraat 30 in Almelo. In verband met de
coronamaatregelen hebben we de volgende indeling gemaakt: de achternamen
die beginnen met A tot en met K kunnen de broden ophalen tussen 10.00 uur
en 13.00 uur. De achternamen die beginnen met de letters L tot en met Z mogen
de broden tussen 13.00 uur en 17.00 uur ophalen in de in de winkel. Als u
liever de deur niet uitgaat, bezorgen we graag bij u thuis. Dit kunt u op het
formulier aangeven.
Ingevulde formulieren kunt u inleveren bij een van de medewerkers van Boek en
Hart of in de winkel. U kunt het formulier ook mailen naar: info@boekenhart.nl.
De uiterste inleverdatum voor het bestelformulier is zaterdag 12 december
2020. In verband met de coronamaatregelen verzoeken we u het bedrag van te
voren over te maken op rekeningnummer NL59 INGB 0007 3973 42 t.n.v.
Stichting Boek en Hart o.v.v. uw naam en kerstbrodenactie 2020. Als u dit liever
niet wilt, is betaling ook mogelijk in de winkel.
------------------------------------------------------------------------------

Kerstbroden actie 2020
Naam
:
Adres
:
Woonplaats
:
Telefoonnummer :
Afhalen in de winkel / thuisbezorgen (graag omcirkelen wat van toepassing is)
Betaling: in de winkel / per bank: (graag omcirkelen wat van toepassing is)
.....
.....
.....
.....

x
x
x
x

kerstbrood à 1000 gram met spijs à € 6,75
kerstbrood à 1000 gram zonder spijs à € 6,25
kerststol à 1000 gram in geschenkdoos à € 9,75
kerststol à 1000 gram zonder doos à € 9,25

