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MAASLAND

KERST ACTIE
naam verkoper:

ODO Maasland komt met iets nieuws: de kerstac!e! Juist in dit corona-!jdperk is er behoe"e aan

gezelligheid en wat is er dan lekkerder dan een overheerlijke kerstkrans of kerststol bij de koffie of thee?

Of ook leuk: doe er een cadeau aan familie of vrienden. De krans en stol zijn bereid door banketbakkerij

Voordijk uit Ridderkerk, dus van de allerbeste kwaliteit. En dat zult u proeven.

De leden van verkopen de lekkernijen om de clubkas aan te vullen,kor! alvereniging ODO Maasland

die door alle perikelen rondom het corona-virus wel wat vulling kan gebruiken.
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BEZORGING

De kerstkransen en -stollen worden op bij u thuis bezorgd.23 of 24 december 2020

Het kind van wie u de kransen en/of stollen hebt gekocht, zal het persoonlijk bij u

thuis brengen. Zo hee" u vlak voor de kerstdagen een heerlijk verse lekkernij in

huis. We houden bij de aflevering vanzelfsprekend rekening met de corona-regels.

DIRECT ONLINE BESTELLEN

Wilt u onze en genieten van dit kerstbanket, dan kunt uvereniging ondersteunen

online bestellen (en betalen) met vermelding van de naam van één van onze

jeugdleden (of 'geen') zodat hij of zij kans maakt op een prijs voor .beste verkoper

Ga naar of scan de .QR-codewww.odomaasland.nl/product-categorie/kerstac!e

Hee"u vragen, neemt u dan contact met ons op via kerstac!e@odomaasland.nl

KERSTKRANS EN KERSTSTOL

¬ De ronde is bereid met echte roomboterKERSTKRANS

en heerlijk amandelspijs, weegt 520 gram en kost €9,95

¬ De is gevuld met krenten, rozijnen en amandelspijs,KERSTSTOL

bestrooid met poedersuiker, is 25 cm groot, weegt 500 gram

en verkopen we voor €6,95

¬ AANBIEDING: 1 kerstkrans & 1 kerststol samen voor maar €15,50

Beide producten zijn verpakt in een mooie luxe doos.

https://www.odomaasland.nl/product-categorie/kerstactie/
mailto: kerstactie@odomaasland.nl

