Heel Daarlerveen plukt
Deel je leven met deze leuke gemeenteactiviteit

Zaterdag 9 september 2017
PEREN PLUKKEN in de polder
Opgave bij Roelof Hekman, tel. 0546-643151
of per mail: hekmanimmink@caiway.nl
of op het inschrijfbord in “De Schoof”
Bij deelname aan de zaterdagpluk ontvangt u een unieke oorkonde

Als er géén begrotingstekort is,
dan plukt iedereen er de vruchten van!

Op onderstaande dagen mogen we met 4 mensen
plukken in een boomgaard aan de IJssel bij Deventer
(Ook dit derde plukjaar hopen wij weer voldoende plukkers te leveren)
donderdag 7 september
vrijdag 8 september
woensdag 13 september
vrijdag 15 september
maandag 18 september
vrijdag 22 september
dinsdag 26 september
vrijdag 29 september
maandag 2 oktober
vrijdag 6 oktober
Als u beslist niet op één van bovengenoemde dagen kunt,
dan is er misschien in overleg met het fruitbedrijf iets te regelen.
De datums voor de ‘eventuele’ kaalpluk zijn nog niet bekend.

Opgave en info bij Roelof Hekman, tel. 0546-643151
of per mail: hekmanimmink@caiway.nl
of op het inschrijfbord in “De Schoof”
Bij deelname aan de doordeweekse pluk ontvangt u een unieke oorkonde

Dinsdag 3 oktober vanaf 18.00 uur
huis aan huis appelverkoop in Daarlerveen
Wie verkoopt de meeste zakken appels in de voorverkoop?
Wie in totaal de meeste zakken appels verkoopt in de grote
voorverkoop ontvangt een beker met het logo van “De Schoof”

VVV-acties
Doet u ook mee?
V = Veelkleurig

V = Verbindend

V = Vieren

Tot 1 november 2017 kunt u ook een plukker sponsoren.
Er zijn twee sponsor mogelijkheden:
 Voor € 25,00 sponsort u een zaterdag- of een doordeweekse plukker.
 Een bedrag naar eigen keuze.
Maak het bedrag over op Rekening NL40RABO0366601814
t.n.v. Protestantse Gemeente “De Schoof” o.v.v. sponsoring plukker.
Als u voor € 25,00 een plukker sponsort,
dan ontvangt u een unieke oorkonde met daarop “De Schoof”

Appelverkoop – Dinsdag 3 oktober 2017
Tussen 18.00 uur en 21.00 uur komen wij bij u in Daarlerveen voor
de huis aan huis appelverkoop. De heerlijke Elstar appels komen –
evenals vorig jaar – van een fruitbedrijf in de polder. Wilt u extra
appels bestellen voor uw familie, vrienden of collega’s buiten
Daarlerveen? Lever dan de ingevulde bestellijst in en wij komen de
appels bij u bezorgen. Wie verkoopt de meeste zakken appels in de
voorverkoop en wint de beker en een passend presentje! Met 10
zakken of meer in de voorverkoop ontvang je een unieke oorkonde.
Met deze actie draagt u bij aan het behouden van de 100%
predikantsplaats en het wegwerken van het begrotingstekort.

Deze bestellijst is van
Naam: ………………………………… Adres: ……………………………………..
De appels zijn verpakt per 3 kg en kosten € 5,00 per zak.
Ik bestel …. zak(ken) appels voor iemand buiten Daarlerveen
(de bestelde appels worden op bovenstaand adres geleverd)
Extra bestellingen voor iemand buiten Daarlerveen kunt u inleveren bij:

“De Schoof”, Brugstraat 10 (in een bus in de hal van de kerk)
Roelof Hekman, Stouweweg 8, Vriezenveen
Gerdi Scholten, Zwanenweg 21, Daarlerveen
Als u helpt met de appel-vent-actie ontvangt u een unieke oorkonde

Naam

Adres + Woonplaats

Aantal
zak

Als u minimaal 10 zak appels verkoopt in de grote voorverkoop,
dan ontvangt u een unieke oorkonde
met daarop de oude Hervormde Kapel & Gereformeerde Kerk
Spelregels: De zakken appels dienen buiten Daarlerveen en buiten de Nieuwe
Daarlerveenseweg, Daarlerveenseweg en Stouweweg verkocht te worden.
In dit gebied is op dinsdag 3 oktober 2017 de jaarlijkse appel-vent-actie.
Wie de meeste zakken appels verkoopt in de grote voorverkoop
ontvangt een unieke beker met daarop het logo van “De Schoof”
Deze ACTIVITEITEN worden georganiseerd door de fruitcommissie van “De Schoof”.
Met deze VVV-acties draagt u o.a. bij aan het behouden van de 100% predikantsplaats.

