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Beste tuin-,planten- of moestuinliefhebber, 

heb je interesse om op die dag je zelf opgekweekte plantjes tegen een democratische prijs 

te verkopen aan even enthousiaste liefhebbers als jij, schrijf dan met onderstaande strook in 

en stop het in de brievenbus van Eric,Grintweg 109 of Filip ,Molenhoekstraat 13  of Jean-

Michel,Zandvoordedorpstraat 35 of Daniël, Reestraat 7 of stuur een mailtje naar 

eric.vanhoutte3@telenet.be 

Het invullen van het strookje verplicht je tot niets, het is nu alleen de 

bedoeling om te peilen naar geïnteresseerden. 

Heb je vrienden met groene vingers, maak hen warm voor ons 

initiatief. 

Verdere info volgt in de loop van maart 2013. 

Inschrijvingsstrook (in te dienen tegen 30 juli 2012) 

 

=========================================================== 

ik,…………………………………………………………………………………… 

adres:…………………………………………………………………………… 

 ben geïnteresseerd om op 27 april 2013 deel te 

nemen aan de plantenmarkt. 

 breng hoofdzakelijk (vul de soort(en) in) 

……………………………………….. mee 

 wil meehelpen aan de organisatie 
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