
Verras iemand met rozen op 
Valentijnsdag

Wilt u iemand laten weten dat u van hem of haar houdt, feliciteren, 
beterschap wensen, laten weten dat u aan diegene denkt of gewoon in het 

zonnetje zetten? 

Dan is dit uw kans om dat op een originele manier te doen. Tienerclubs 
Discover en ’t Visnet organiseren dit jaar opnieuw een rozenactie. 

De opbrengst komt ten goede van de restauratie van de 
Hervormde kerk in Zegveld.

Deze rozen/roos zijn voor: (verplicht) Persoonlijke boodschap: (niet verplicht) Aantal

(verplicht)

Naam:

Adres:

Naam:

Adres:

Naam:

Adres:

Naam:

Adres:

Naam:

Adres:



Kosten 
Het is al mogelijk om iemand te verblijden voor slechts €2,50 per roos, 
inclusief bezorging. Ter vergelijking: de gemiddelde winkelprijs tijdens 
Valentijnsdag is ruim €3,50 per roos.

Boeketvoordeel (Valentijnspecial):
- Een boeket van 5 rozen is €10,- (uw voordeel: €2,50)
- Een boeket van 15 rozen is €25,- (uw voordeel: €12,50)
Boeketten worden verpakt in een doorzichtig folie met een feestelijk lintje.

Bezorggebied
Bezorging wordt gedaan in Zegveld, de Meije, Weddesteijn, Hofplein en ’t Oude Land.

Bestellen
Bestellen kan tot uiterlijk vrijdag 8 februari via de bestelstrookjes op de achterzijde of via WhatsApp:

Strookje
1. Vul de gegevens en uw persoonlijke boodschap (dit mag anoniem) in op de strookje(s).
2. Stop de strookje(s) samen met het te betalen bedrag in een envelop. 
3. Lever deze envelop uiterlijk vrijdag 8 februari in bij één van de onderstaande adressen: 
  - Edwin de Kruijf, Nieuwstraat 42
  - Martin de Vink, Korensloot 54
  - Peter Spaanderman, Esdoornlaan 2
  - Melkbus in de Coop 
  - Melkbus in de Herv. Kerk Zegveld 

WhatsApp
1. Voeg Benno van Dam (06-13472147) of Martin de Vink (06-81596122) toe aan uw contacten.
2. Stuur een WhatsApp bericht voorzien van onderstaande informatie (per persoon die u wilt  
             verblijden met een roos/rozen):
 - Naam en adres van degene aan wie de roos is/rozen zijn gericht
 - Persoonlijk boodschap (deze zullen wij als geprinte tekst aan de roos/rozen 
  bevestigen)
 - Het aantal rozen dat u graag wilt laten bezorgen op dit adres
3. U krijgt een betaalverzoek via WhatsApp.

 
Alle rozen worden op Valentijnsdag (donderdag 14 februari) tussen 16.00 en 20.30 persoonlijk 
overhandigd.

Mocht u meerdere rozen willen versturen, dan kunt u deze flyer
printen via www.hervormdzegveld.nl
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met:
 - Benno van Dam (06-13472147) 
 - Martin de Vink (06-81596122).

RESTAURATIE

H
ERVORMDE KERK ZEGVELD


