
Zaterdag 10 maart 2018 
 

Compostactie Protestantse Wijkgemeente 
Apeldoorn-West  

 
Zaterdag 10 maart slaan we in Apeldoorn-West de handen weer ineen en organiseren we als 
Jachtlaankerk en Goede Herderkerk opnieuw de bekende compost- en andere tuinproducten actie ! 
 

De netto winst die we met deze actie hopen te maken blijft dit jaar wederom in Apeldoorn. We 
maken het bedrag graag over aan stichting “De Herberg”,  het inloophuis waar mensen die het 
even flink tegenzit in het leven worden opgevangen. De stichting Citypastoraat krijgt het door 
het wegvallen van subsidies en huurinkomsten steeds moeilijker met de exploitatie.  Deze 
stichting verdient een steuntje in de rug.  Wij gaan er voor, helpt u mee?   
 
De ingevulde bestelstrook kunt u tot uiterlijk zondag 4 maart (deadline) deponeren in de bus of doos 
die u vindt in de hal van zowel de Goede Herder Kerk als de Jachtlaankerk.  
 
U kunt de ingevulde bestelstrook ook kwijt, of zo u wilt uw bestelling telefonisch doorgeven bij: 

- fam. Staps, Schapendoesweg 47 in Apeldoorn.             tel.: 055 – 355 89 98  
- fam. Moolenaar, Driehoek 14 in Apeldoorn.       Tel.:055 -  355 30 25 

Nog gemakkelijker is het om online te bestellen. Ga daarvoor naar: www.jachtlaankerk.nl/compost 
 
 

Bestelstrook: Inleveren uiterlijk zondag 4 maart 

(vergeet a.u.b. niet ook het onderste gedeelte in te vullen !) 
 

Naam: …………………………………………e-mail:…………………………………… 
Adres:………………………………………………………………………………………. 
Telefoon:………………………   (graag wel invullen s.v.p.)                                                               
 
bestelt:             …. zakken compost ( 40 liter)  à        €.  5,00   €. ………. 
   

…. zakken potgrond ( 20 liter)  à   €.  3,50    €. ………. 
   

..... zakken potgrond ( 40 liter)  à  €.  5,--     €. ………. 
   

…. zakken bemeste tuinaarde ( 40 liter) à €.  5,--     €. ………. 
   

…..zakken koemestkorrels ( 10 kg.)  à €. 10,--    €. ………. 
   

…. kalk korrels  (25 kg)    € 10,--    € ………..  
                             

  Eventuele kosten bezorging €.   4,--    €. ….........  

                                                                                
       Totaal         €. ………. 
 
0… Ik haal deze bestelling zaterdag 10 maart tussen 10.00 en 12.00 uur af bij de Goede Herderkerk 
 
0… Ik wil ze graag tussen 09.00 en 12.00 uur thuisbezorgd krijgen en betaal € 4,-- bezorgkosten.  
 
0 …Ik betaal contant (in dat geval zo mogelijk met gepast geld) 
 
0… Ik betaal door overmaking op rek. NL88 INGB 0004 0973 65, t.n.v. H.B.Wijnholds 
 
0… Ik heb niets nodig, maar steun dit mooie project en maak een bedrag over van € ………….  

http://www.jachtlaankerk.nl/compost

