
Snert, rookworsten en potgrond bestellen voor de drive-through 

acties op zaterdag 13 februari.  

Vanwege de lockdown zijn de snert- en potgrondactie gecombineerd. Omdat we in de kerk niet 
met lijsten of bestelbriefjes kunnen werken helpt het ons erg als u op een van de onderstaande 
manieren snert, rookworsten en potgrond wilt bestellen. Deze kunnen op 13 februari tussen 
10:00 – 12:00 uur naast AREA51 afgehaald worden. 

 
Snertactie 
De Jeugdraad organiseert samen met de World Servants groep deze actie. Kunt u moeilijk uit huis, 
bel dan met Yvonne Hulsman of Jan van der Leest. Uw bestelling wordt dan aan huis bezorgd.  
 
Prijzen: 1 liter snert voor € 5,00 en 1 rookworst voor € 4,00 of 3 stuks voor  
€ 10,00. Deze producten worden door Kerkvoorde Vlees geleverd. Graag 
van te voren bestellen:    

• telefonisch bij Yvonne Hulsman 06-13906085 of bij  
Jan van der Leest 06-22222986 

• door een mail met uw bestelling te sturen naar  
yvonneh148@gmail.com of janvdleest@gmail.com 

• op het actieplatform van World Servants via de link 
www.geef.ws/snert 

• door de QR code te scannen met je mobiel of tablet  
 

Potgrondactie 
Dit jaar doen we als Jeugdraad de potgrondactie samen met de World Servants groep en Christelijke 
Brassband Euphonia. Deze actie stond al gepland voor 13 februari en combineren we nu met de 
snertactie. Een zak Groene Jan potgrond van 40 liter kost € 5,00 en drie 
zakken kosten € 13,00. De bestelde potgrond kan tussen 10:00 – 12:00 uur 
afgehaald worden. Lukt het u niet om dit op te halen dan worden de 
overige bestellingen na 12.00 uur in de gemeente Weststellingwerf 
thuisbezorgd. 
Zakken potgrond bestellen kan op de volgende manieren:  

• telefonisch of per mail bij Jan van der Leest en Yvonne Hulsman 

• op het World Servants actieplatform via de link 
www.geef.ws/potgrondactie2021 

• door de QR code te scannen met je mobiel of tablet.  

  
 

 
 

 

mailto:yvonneh148@gmail.com
mailto:janvdleest@gmail.com
http://www.geef.ws/snert
http://www.geef.ws/potgrondactie2021

