
 
 

Zutphen, november 2017 

 

Kerstbroden voor het goede doel! 

 

Ladies’ Circle Zutphen verkoopt ook dit jaar weer kerstbroden èn 

kerstbanketkransen van Bakkerij Bril uit Voorst!  

De opbrengst gaat dit jaar naar 2 goede doelen: 

 

 

De meeste mensen sterven het liefst thuis in de eigen vertrouwde omgeving. Naasten willen 
hun dierbaren in die laatste levensfase graag de nodige steun en verzorging bieden, 
maar regelmatig wordt de last voor deze mantelzorgers erg groot. 
Vrijwilligers van Noaberhulp kunnen dan de helpende hand reiken. Dat doen ze door één of 
meer dagdelen of nachten de ondersteuning van de mantelzorgers over te nemen, zodat 
deze even op adem komen en in deze moeilijke tijd overeind kunnen blijven. 
 
Noaberhulp is actief in: 
●     Zutphen (Zutphen, Warnsveld) 
●     Lochem (Lochem, Almen, Barchem, Eefde, Epse, Gorssel, Harfsen, Joppe, Laren) 
●     Gedeelte Bronckhorst (Vorden en Steenderen) en centrum Brummen  

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
Stichting De Jonge Weduwe ondersteunt jonge vrouwen met minderjarige kinderen na het 
verlies van hun levenspartner. Want als jonge weduwe blijf je ontredderd achter. Er moet 
van alles worden geregeld waar je liever nooit verstand van had gehad. Administratief, 
financieel, juridisch, fiscaal, medisch, psychisch.  
 
En wat te denken van de enorme verantwoordelijkheid en continue zorg voor de jonge 
kinderen? Kinderen die voor altijd hun vader moeten missen. Stichting De Jonge Weduwe 
zorgt voor hulp in praktische zin en voor de nodige ontspanning, ofwel rouwpauze, en is er 
voor jonge weduwen en hun naasten.  
 

 

Prijzen: 

De prijs voor een kerstbrood (ruim 1 kg) is €12,50. 

Een kerstbanketkrans kost €10,-.  

Beide zijn verpakt in een feestelijke doos, met bijgevoegd een kaartje over de actie en 

bovendien met iets leuks voor in het nieuwe jaar! 

 

Doet u mee met deze actie, en helpt u deze goede doelen hun wensen te vervullen? Koopt u 

dan een heerlijk kerstbrood of kerstbanketkrans van Bakker Bril! 

U kunt uw bestelling tot uiterlijk 8 december 2017 plaatsen bij een van de Ladies of bij … van 

de Noaberhulp. De broden en kransen zijn vanaf 16 december as beschikbaar. 

 

Een hartelijke groet, namens Ladies’ Circle Zutphen, 

Namens Ladies Circle Bertine Schieven 06-23623030 

Of via VPTZ Noaberhulp  Joke Sieverink naar Ladies Circle. 06-10465495 

 






