
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bakkerij Nico de Vos 

Artikel aantal 

Broodtas gezin met div. 

producten, zie boekje  (19,95) 

 

Broodtas 1-2 pers. met div. 

producten, zie boekje (9,95) 

 

 

 

Slagerij Zweistra 

Artikel aantal 

½ Grillworst naturel (5,00)  

½ Grillworst kaas (5,00)  

Worsten Trio grillworst/ 

kookworst/leverworst (10,00) 

 

 

Fruit en sap 

Artikel aantal 

Appels  9 stuks (2,00)  

Appels  18 stuks 4,00)  

Peren 5 stuks (2,25)  

Sinaasappels 

hand/pers 15 stuks 

(5,00)  

 

Mandarijnen 10 stuks 

(3,00) 

 

Appelsap tap 5 liter 

(8,00) 

 

Appelsap fles (2,35)  

 

Reinier de Kaasboer 

Artikel ± kilo ± pond 
Jong ( € 9,50 p/kg)   
Jong belegen (9.98 p/kg)   
Belegen (10,50 p/kg)   
Extra belegen (10,98 p/kg)   
Oud (12,98 p/kg)   
Jong komijn (10,98 p/kg)   
Oud komijn (12,98 p/kg)   

 

 

 

Familie Bloed uit Noordeloos 

Artikel aantal 
Naturel cake (5,50 )  
Appel-rozijnen cake (6,00)  
Kruidcake naturel (3,00)  
Kruidcake met rozijnen (3,50)  
Kruidcake met walnoten en 

rozijnen (4,00) 
 

Boterkoek (5,00)  
Rozijnenkoekjes 12 st (3,00)  
Vanillemoppen 12 st (3,00)  
Koekjes half om half 12 st (3,00)  
Gesorteerde koekjes 12 st (3,00)  

  

Stroopwafels van Markus 

Artikel aantal 

Stroopwafels (per 

pakje 2,50) 

 

Stroopwafels (drie 

pakjes 6,50 ) 

 

Koekkruimels (zakje 

0,50) 

 

 

Bestellijst Adullam actie 

Rozen en Chrysanten rechtstreeks van 

de kweker 

Artikel aantal 

Chrysanten per bos (5,00)  

Chrysanten 3 bossen (10,00)  

Rozen per bos (7,00)  

 

Den Eelder Zuivelboerderij 

Artikel aantal 

Zuivelpakket (10,00) 

• Karnemelk 

• Volle yoghurt 

• Vanille 

yoghurt 

• Vanille vla 

• Roomboter 

 

 

 

De enige echte Adullam slaatjes 

Artikel aantal 

Slaatje (per stuk 2,25)  

Slaatjes per 5 stuks (10,00)  

 

Kleurboeken De Schatkamer 

Artikel aantal 

Kleurboek jongen(per stuk 

2,95) 

 

Kleurboek meisje (per stuk 2,95)  

Kleurboeken ( 2 stuks 4,99)  

 

Bij het ophalen van uw bestelling kunt u voor € 7,50 

euro uw auto laten wassen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wij ontvangen uw bestelling graag uiterlijk vrijdag 7 mei. Via de brievenbus…Dorpsweg 2 

Leerbroek, via de telefoon (app) 0643489766 (Hanneke van Deelen) of per mail: 

adullamleerbroek@outlook.com. 

U kunt uw bestelling op DV 29 mei tussen 10.00 uur en 12.30 uur ophalen bij Den Hartog Riet. 

Leerbroekseweg 27 te Leerbroek. Er is een pinautomaat aanwezig om uw bestelling te 

betalen.  

 

Uw gegevens:  

Naam:…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats:…………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Snoep  

Artikel aantal 

Snoepzak kind (1,00)  

Snoepzak groot 

(2,50) 

 

10 snoeprollen (6,50)  

Doosje Wilhelmina 

pepermunt (1,50) 

 

 

Kaarten 

 Per pakket 10 voor € 5,00 

Artikel aantal 

Pakket geboorte J/M  

Pakket 

huwelijk/jubileum  

 

Pakket blanco 

man/vrouw/kind  

 

Pakket felicitatie 

man/vrouw/kind 

 

Beterschap, sterkte  

Condoleance 

kaartjes ( 4 voor 1,00) 

 

 

Lingerie 

U heeft ook de mogelijkheid om lingerie te bestellen, u kunt hiervoor contact opnemen met 

Nelleke den Hartog, tel. 0345-618281 of rechtstreeks met mevr. Smitsman (van 

Adullamwinkeltje Werkendam), tel. 0183-503922. 

Graag vóór 7 mei! 

 
 Charlotte Beenmode  

Heeft u nog panty’s, sokken of andere beenmode nodig? Ga dan naar 

www.charlottebeenmode.nl  

U kunt uw bestelling plaatsen in de week van 17 t/m 22 mei. Een gedeelte zal dan ten goede 

komen aan Stichting Adullam. Vermeld bij opmerkingen: Adullamverkoping Leerbroek en bij 

verzenden geeft u aan ‘ophalen’ zodat er geen verzendkosten berekend worden. Alle 

bestellingen zullen verzonden worden naar Nelleke den Hartog en u ontvangt het dan gelijk 

met de andere producten op de afhaaldag D.V. zaterdag 29 mei 2021.  

ACTIE: Marianne panty’s 15 den, 3 voor 10,- (vul hiervoor de volgende actiecode in: 3voor10). 

Marilyn Kinderkleding & Accessoires 

In de webshop www.marilynkleding.nl kunt u terecht voor hele leuke kinderkleding voor zowel 

jongens als meisjes. Zij hebben merken zoals Dirkje, B. Nosy, Bampidano, Vinrose enz. in de 

maten 50 t/m 176. U kunt uw bestelling plaatsen in de week van 17 t/m 22 mei. Een gedeelte 

zal dan ten goede komen aan Stichting Adullam. Vermeld bij opmerkingen: 

Adullamverkoping Leerbroek en bij verzenden geeft u aan ‘ophalen’ zodat er geen 

verzendkosten berekend worden. Alle bestellingen zullen verzonden worden naar Nelleke den 

Hartog en u ontvangt het dan gelijk met de andere producten op de afhaaldag D.V. 

zaterdag 29 mei 2021. 

 

Namens Adullam, hartelijk 

dank voor uw steun! 

mailto:adullamleerbroek@outlook.com
http://www.charlottebeenmode.nl/
http://www.marilynkleding.nl/

