Snoep verkoop
Actie 2018
Het is weer voorjaar, dat betekent dat er weer een actie aan komt van jeugdclub ’t Hoekie. We gaan
met elkaar zakjes snoep verkopen.
Dit jaar gaat een groep uit de gemeente naar Kucura in Servië. De reis wordt georganiseerd in
samenwerking met Stichting HOE (Hulp Oost Europa). In het dorpje Kucura is de Roma-evangelist
Aleksandar Subotin actief bezig om het gemeentewerk op te bouwen. Hij heeft al veel bereikt. Er zijn
verschillende gemeenten ontstaan. Hij wil samen met onze Strijense groep gaan klussen aan een kerk.
Wij gaan geld ophalen, zodat de groep daar ter plekke aan de slag kan met het werken aan de kerk of
het organiseren van een kinderclub. Ook zullen er voedselpakketten worden uitgedeeld aan hen die het
echt nodig hebben.
Een heel mooi doel waarvoor we met ’t Hoekie de snoepactie doen.
Wij willen u vragen uw bestelling op dit formulier op te geven, zodat wij weten hoeveel zakjes snoep er
gemaakt moeten gaan worden.
De snoepzakjes worden bij u bezorgd op vrijdag 18 mei.
De prijs voor een zakje snoep is € 1,00 en er zitten ca. 15 snoepjes in een zakje. U kunt kiezen uit
drop, zoet of zuur.
En natuurlijk ook: doosjes met pepermuntjes.
Nieuw dit jaar zijn de zakjes met Oud Hollandse snoepjes. Deze kosten € 1,50 per zakje van 2 ons.

Namens ’t Hoekie heel hartelijk bedankt voor uw bestelling!









Bestelformulier voor snoep
Naam: _____________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________
Postcode / woonplaats: ________________________________________________
Telefoonnummer: ____________________________________________________
______
______
______
______
______

zakje(s) drop
zakje(s) zoet
zakje(s) zuur
doosje(s) pepermunt
zakje(s) Oud Hollands snoep
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à
á

€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,00
1,00
1,50

per
per
per
per
per

zakje
zakje
zakje
doosje
zakje

Inleveradressen:
In de emmer bij de kerk (Mookhoek), via de mail (hoekie@hervormdstrijen.nl) of bij
iemand van de leiding.
De bestelling kan doorgegeven worden t/m 22 april 2018

