
 

 

 

 

 

 

ERWTENSOEP GRILSCHIJVEN 

Omcirkel hier uw bestelling en knip de 

strook uit óf geef uw bestelling 

telefonisch of per e-mail door. 

Rookworsten*:  
MET  GOUD BEKROOND 
 
* fijn/grof (gaan per 3 stuks) 

3 € 11.50 

6 € 22.50 

Grilschijven:  naturel  

5 € 6,00 

10 € 11,50 

Erwtensoep (per liter / halve liter): 

1 € 5,95 / 3.75 

2 € 11,90 / 7.50 

3 € 17,85 / 11.25 

Onze leverancier:   

Gildeslager Van den Berg uit Elst. 

------------------------------------------------------
ADRESGEGEVENS: 

NAAM:  _______________________ 

ADRES:  ______________________ 

PLAATS: _______________________ 

TEL: _______________________ 

Zelf ophalen ja/nee 

Wij hopen in 2020 weer een groep kinderen uit het rampgebied rond de 
kerncentrale van Tsjernobyl in Elst te krijgen. De voorbereidingen hiervoor 
gaan weer van start. Daarom organiseren we als  
STICHTING TSJERNOBYL KINDEREN ELST een rookworstenactie. Net als de 
vorige keer is er heel wat keus: ons assortiment bestaat, naast de 
gebruikelijke rookworsten,  ook uit grilschijven en erwtensoep. 

 
WAT HOUDT DE ACTIE IN? 
Op zaterdag 3 februari a.s. kunt u uzelf of iemand anders verrassen met verse 
rookworsten, grilschijven, en/of erwtensoep. De opbrengst van deze actie 
komt geheel ten goede aan de Wit-Russische kinderen. 

 
HOE WERKT HET? 
Laat ons weten wat uw keuze is. Zaterdag 3 februari wordt uw bestelling bij u 
thuis bezorgd! Deze bezorgservice geldt alleen voor Elst. Bestellingen uit 
andere plaatsen kunnen zaterdag 3 februari  tussen 10.00-12.00 uur worden 
opgehaald op het volgende adres: Houweg 14 te Elst. U kunt er natuurlijk ook 
voor kiezen om uw bestelling zelf op te halen, dan gelden bovengenoemde 
tijden en adres.  
Bestellingen kunnen tot uiterlijk zaterdag 27 januari 12.00 uur telefonisch, 
schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven via onderstaande personen: 

Mieke Pitlo  Christinastraat 35 472557 /06-18295869 
Marijn van Ledden Prinsenweg 52  06-19220448 
Fius van Laar  Stokweg 4  06-27018136 
Ruud Geers  Oranjestraat 75  0318-471916 
Gretha van Wolfswinkel Prinsenweg 104  0318-471106  
Esther Boogaard  Rijksstraatweg 27 
 
E-mailadres:  werkgroep@tsjernobylelst.nl 
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