Bekijk de webversie

Extra bloemenspecial
Nieuwsbrief Koninklijke Fanfare St. Willibrord
Hoi allemaal,
Ik ben Kyra van Lieshout en mij is gevraagd
om een stukje te schrijven over de verkoop
van de mooie Sundaville planten.
Ik vind het heel erg leuk bij de Koninklijke Fanfare
en ik heb er dan ook veel voor over. Daarom
verkoop ik mooie Sundaville planten en sponsor ik
voor de Toer-mee. Als ik bloemen ga verkopen doe
ik dat samen met mama en doen we dat in onze
eigen straat. Ik vind dat altijd heel leuk om samen
met mama te doen en zo dragen we allebei een
steentje bij voor de fanfare.
Meestal verkopen we bij dezelfde mensen en
reageren ze heel vrolijk en positief, iets zoals: ”ik
wil zeker bloemen kopen van de Fanfare, want
vorig jaar bloeiden ze zo mooi en erg lang!”
Ook is het leuk dat ze de dag voor Moederdag worden bezorgd want dan
kunnen de mensen ze kopen voor zichzelf, hun eigen moeder, schoonmoeder
of oma. Als we dan de bloemen bij de mensen thuis gaan brengen zijn ze er
heel erg blij mee en bedanken ze ons, dat geeft een fijn gevoel.
Ook vind ik het leuk dat de fanfare leuke dingen organiseert voor de jeugd en
ouderen, zonder geld kan dat natuurlijk niet! Dus als iedereen zijn steentje
bijdraagt kunnen we met heel de fanfare veel leuke dingen doen!
Ook al sponsor je maar tien euro of verkoop je maar twee bloemen, dat
maakt niet uit, als je maar een steentje bijdraagt!
Dus zet hem op en ga ervoor!
Iedereen kan het!
Heel veel muzikale groetjes,
Kyra van Lieshout.

Inleveren en verspreiden
Maandagavond 1 april kunnen de bestellijsten én het opgehaalde geld
tussen 19.00 en 20.00 uur ingeleverd worden in CC Bernrode.
De datum 1 april is belangrijk omdat de kweker op 2 april de bestelling moet
weten.
Eerder inleveren is ook mogelijk.
Je kunt het geld en de bestellijst afgeven bij Jos Nijssen, Hopveld 41,
Heeswijk.
Zaterdag 11 mei kunnen de planten worden afgehaald bij familie van de
Berg in Heeswijk, Lariestraat 34.
Afhalen volgens alfabetische volgorde op basis van de achternamen:
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Dringend verzoek je te houden aan dit schema.
Je hebt verder de hele dag om je verkochte planten te verspreiden onder de
kopers.
Wij als fanfare zijn straks blij vanwege de hopelijk mooie verkoopcijfers en
veel moeders worden blij gemaakt met een bijzondere terrasplant die ze
ontvangen voor moederdag.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nijs102516@gmail.com toe aan uw adresboek.

