
Informatie en bestelformulier Koningsmarkt 

Op zaterdag 24 april houden we de jaarlijkse koningsmarkt. Doordat er op Koningsdag nog geen 

evenementen georganiseerd mogen worden, hebben we een alternatief bedacht, in navolging van de 

kerstmarkt, die een succes gebleken is. We bieden u de mogelijkheid om vooraf een bestelling te 

plaatsen: telefonisch, per mail of via onderstaand formulier.  

Uw bestelling kan dan op  zaterdag 24 april afgehaald worden bij ’t Trefpunt of, indien gewenst, 

thuisbezorgd worden. Bestellingen dienen uiterlijk 19 april in ons bezit te zijn.  

 

De opbrengst is voor de Kerk en voor de taakgroep Kerk en Wereld. Kerk en Wereld schenkt het 

bedrag aan Stichting Wigwam (zie Contactruimte pag. 10). 

 

Wat kunt u bestellen?? 

• Zak met 10 overheerlijke oliebollen voor maar € 7,50.  

• Hangende of staande geraniums: roze, wit of rood. 

• Grote verloting met de hoofdprijs: een tweedaagse overnachting in een hotel, een 125-delige 

gereedschapskoffer, een tas met boodschappen en een gezelschapsspel. 

Ik wil het volgende bestellen en steun hiermee de kerk en Stichting Wigwam: 

Aantal: ..... zakken oliebollen à € 7,50 per zak 

Aantal: ..... geraniums: roze, wit of rood à € 2,50 

Aantal: ..... hanggeraniums: roze, wit of rood € 2,50 

Aantal: ..... loten voor de grote verloting à € 2,50 per lot. 

Ik betaal op de volgende wijze: * invullen wat van toepassing is  

o Ik maak het bedrag over op NL02RABO0346703433 t.n.v. Protestantse kerk Fijnaart, onder 

vermelding van ‘koningsmarkt’. 

o Ik betaal het bedrag contant (in envelop) bij afhalen of thuisbezorgen. 

o Ik betaal met pin bij afhalen. 

 

Ophalen of thuisbezorgen:  

o Afhalen bij ’t Trefpunt vanaf 10.30 tot 16.00 uur. 

o Thuisbezorgen op het hieronder genoemde adres. 

o Bestellen via de mail of telefonisch bij Huib Knook: h.knook@hetnet.nl of 0168-402360.  

 

Naam:      _____________________________________________ 

Adres:      _____________________________________________ 

Telefoon: ________________________ 

 

Dit formulier kan ook in de brievenbus gestopt worden bij: 

Ad van der Boon, Parelstraat 24b, Fijnaart 

Joke Frijters, Deventerstraat 28, Heijningen 

Alex Sonneveld, Sluissedijk 5, Standdaarbuiten  

De Dorpskerk, Kerkring 1, Fijnaart 

 

Namens de bazaarcommissie Adri de Vrij, 06-14211449 

mailto:h.knook@hetnet.nl

