Knapzakroute 2022
29 oktober is er weer volop activiteit bij de kerk. Tussen 09.00 en 11.00 uur
kan er gestart worden met de Knapzakroute. Deze keer een 3 km en 10 km
tocht. De 3 km is speciaal voor de jongste, jongeren of de korte afstand lopers.
Het beloofd een spannende tocht te worden waarbij je op zoek gaat naar een
schat en… er zijn ook piraten! Oppassen dus! Kosten om mee te doen, € 2,50
tot 12 jaar. Ouder € 5,00. Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier op de
website van de kerk, www.doopsgezindouddorp.nl. Je kunt ook nog mee doen
op de dag zelf, maar dan is het risico aanwezig dat de knapzakken op zijn.
Oliebollenverkoop
Ook op 29 oktober kunt u bij ons terecht voor heerlijke oliebollen. Ze worden
bij de kerk gebakken en verkocht. Tevens is er een verkooppunt bij de nieuwe
Vershal (bij Viswinkel Hameeteman en Supermarkt Jumbo) en het Pick-up
point van Bakkerij Akershoek (op het grote parkeerterrein naast AH). Wees
er snel bij want op=op!
Nog meer op 29 oktober
U kunt weer terecht voor boeken en kleding, de Landlevenkraam van
Kommer Hoek, Mennistenbrood, garnalen en appels en peren rechtstreeks
van de teler. Alle producten zijn eerlijk en heerlijk! U bent natuurlijk ook
welkom voor alleen gezelligheid of een praatje. De koffie, thee en wat lekkers
staan voor u klaar.
Op de achterzijde van dit inlegvel vindt u de bestellijst voor de oliebollen,
Mennistenbrood, appels, peren en garnalen. Deze kunt u ingevuld deponeren
in de bak die u vindt op de tafel in de hal. Verder kunt u uw bestelling ook
digitaal doorgeven via het formulier wat u kunt vinden op de website van de
kerk, www.doopsgezindouddorp.nl.
We zien uit naar uw komst en neem anderen mee!

Bestelformulier
Naam:
……………………………………………………………..……………………………………………………...
Telefoonnummer:
……………………………………………………………..………………………………………...................
Kruis aan en/of vul in:
Heerlijke oliebollen
€ 1,- per stuk, 10+1 gratis

O 5 oliebollen
O 10 oliebollen
O 15 oliebollen
O 20 oliebollen
O ......................... oliebollen

Menniste brood

O 1 brood á € 4,O ......................... broden
O 1 stokbrood á € 2,50
O ......................... stokbroden

Handappels elstar

Handappels zoete Armgaard

Stoofperen Giese Wildeman

Gepelde (Stellendamse) garnalen

O 1 kilo á € 1,80
O 2 kilo á € 3,60
O 3 kilo á € 5,00
O ......................... kilo
O 1 kilo á € 1,50
O 2 kilo á € 3,00
O 3 kilo á € 4,50
O 10 kilo á € 12,50
O ......................... kilo

O 1 kilo á € 1,80
O 2 kilo á € 3,60
O 3 kilo á € 5,00
O ......................... kilo
€ 5,- per 100 gram

O 1 ons á € 5,00
O 2 ons á € 10,00
O ......................... gram

