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Beste bewoner(s), 
 
Vorig jaar kon de potgrondactie helaas geen doorgang vinden, maar dit jaar organiseert Scouting D.G.A. Vorden weer de 
potgrondactie. Met de opbrengst van deze actie bekostigen we spelmaterialen en onderhoud aan onze blokhut. Door 
onderstaande artikelen te bestellen zorgt u er dus voor dat we uitdagende en afwisselende activiteiten kunnen blijven 
aanbieden aan onze scouts. Wij brengen uw bestelling aan huis, dus voor u geen gesjouw met zware zakken!  
 
De scouts halen zaterdag 5 maart de bestelbriefjes bij u op.  
Heeft u de scouts gemist? Lever dan dit formulier (het liefst voor woensdag 9 maart) in bij: 
 

• Menkveld, Oude Enkweg 24, Vorden 

• Heusinkveld, Biesterveld 12, Vorden 

• Welkoop, Stationsweg 16, Vorden 

• Harmsen, Dorpsstraat 25, Wichmond 
 

Voor meer informatie over de vereniging en de actie kijk op www.dga-vorden.nl/potgrond/ 
 
Op zaterdag 12 maart leveren we uw bestelling aan huis af. Gepast geld is dan erg handig, maar daarnaast kan er ook 
betaald worden via het scannen van een QR-code en uw eigen mobiel bankieren app. 
 
Namens de leden van Scouting David G. Alford Vorden alvast hartelijk dank voor uw bestelling. 
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Waar mogen we de bestelling neerzetten als u niet thuis bent?  _______________________________________________ 

Bestelt: 

_____ zak potgrond 70 L à € 9,50 € _________ 

_____ ACTIE: 3 zak potgrond 70 L à € 21,50 € _________ 

_____ zak potgrond 40 L à € 6,50 € _________ 

_____ ACTIE: 3 zak potgrond 40 L à € 16,00 € _________ 

_____ zak ophooggrond - tuinaarde 40 L à € 5,50 € _________ 

_____ ACTIE:  5 zak ophooggrond - tuinaarde 40 L à € 19,50 € _________ 

_____ zak koemestkorrels 25 L à € 14,50 € _________ 

_____ ACTIE:  2 zak koemestkorrels 25 L à € 27,00 € _________ 

_____ zak koemestkorrels 10 L à € 10,00 € _________ 

_____ zak tuincompost 40 L à € 7,00 € _________ 

_____ zak tuinkalk korrel 10 KG à € 9,50 € _________ 

_____ zak organische tuinmest (i.p.v. N.P.K.) 10 KG à € 19,00 € _________ 

_____ zak hortensia en rododendron grond (voorheen tuinturf) 30 L à € 7,50 € _________ 

    Totaal € _________ 

Bestelformulier 

Naam: ___________________________________________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________ Telefoon: ______________________________ 
 

Stationsweg 16 
7251 EM VORDEN 

(0575) 55 15 83 

27ste POTGRONDACTIE 

http://www.dga-vorden.nl/potgrond/

