Stichting

Zelfsturend Wahlwiller

AKTIE VAN VRIJWILLIGERS VOOR VERVOER- SOEP
EN SNACKS GAAT OOK DEZE MAAND DOOR.
Beste inwoners van Wahlwiller,

Wahlwiller, 2 april 2020

Op veelvuldig verzoek van verschillende inwoners berichten wij u dat de akties van boodschappen
doen en het leveren van heerlijke maaltijdsoepen weer de hele maand april wordt voortgezet.
Ook is er nu nog de mogelijkheid om frites, snacks etc te bestellen.
Iedere inwoner kan van de soep en de frites/snacks gebruik maken.
BOODSCHAPPEN DOEN
Dhr. Patrick Krekels – Einderstraat 17 te Wahlwiller.
Mobile tel. 06-53918995 en e-mail: heuvelland1974@gmail.com.
Ouderen of gehandicapten kunnen Patrick op bovengenoemd nummer bellen voor een afspraak, als
ze hulp nodig hebben.
LEVERING VAN MAALTIJDSOEPEN UIT EIGEN KEUKEN
Michael van Geffen – eigenaar van restaurant Infini – Botterweck 3 te Wahlwiller
Tel. Nr. 043-6012013 en e-mail : info@restaurantinfini.nl
U hebt de keuze uit:
# Klassieke Franse Vichysoisse met daslook uit hun eigen tuin; # Tomaat-wortelsoep;
# Pastinaak-mosterd soep; # Groentesoep met geplukte parelhoenboutjes; # Wisselende dagsoep.
Alle maaltijdsoepen kosten slechts €. 2,50 per liter gevacumeerd, zodat dit gemakkelijk op te warmen
is of zelfs wanneer gewenst, in de vriezer te bewaren.
Deze maaltijdsoepen zijn voorzien van gezonde vitamines, die wij zeker nu echt nodig hebben.
De bezorging zal plaatsvinden op woensdag en zaterdag voormiddags.
Twee dagen van te voren bestellen. Zie bovenstaand tel.nr. of e-mail.
Betaling kunt u doen d.m.v. een envelop met het te betalen bedrag op de grond bij de deur te leggen
bij het binnenhalen van de bestelling.
LEVERING OF AFHALEN VAN FRITES, SNACKS ETC..
Michel Joha van gasterij A ge Kirk – Oude Baan; tel 043-8526943 / 06-51694132
e-mail gasterijagenkirk@gmail.com
Frites met diverse snacks, zuurvlees schnitzel etc.
OP woensdag, zaterdag en zondag kunt u vanaf 16.00 tot 20.00 uur uw bestelling afhalen, die u van
te voren via bovenstaand telefoonnummer of e-mail kunt bestellen. In Wahlwiller wordt ook gratis
thuisbezorgd. Op de deur van de zaak of op de website staat het hele assortiment dat er is.
Betaling kan via tikkie of met pin.

Iedereen kan zowel de soepen als snacks bestellen; jong en oud , familie en of vrienden
kan hier gebruik van maken.
Beste mensen, deze vrijwilliger en twee ondernemers willen u in deze moeilijke tijd toch
nog iets aangenaams aanbieden, waarvoor bij voorbaat dank.
Fred Baenen, voorzitter

