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Nieuwsbrief Koninklijke Fanfare St. Willibrord

Nieuws van de kweker
Door ziekte in een serie op te kweken planten is het niet mogelijk dat
Sundaville in de serie boogpotten afgeleverd wordt met een witte bloem.
Om die reden leveren wij dit jaar bij de boogpotten planten met rode bloem,
licht-roze bloem en roze bloem.
Onze excuses voor dit ongemak.

De Koninklijke Zomerbloei actie
Eindelijk is het zover. De Koninklijke Zomerbloei
actie gaat van start om op moederdag, 12 mei,
alle terrassen in Heeswijk en omgeving vrolijk in
bloei te hebben staan.
In maart worden de bestellijsten verspreid en kan
iedereen volop aan de slag. Uiterlijk op 1 april
willen wij de bestellijsten weer terug hebben, mét
het geld.
Wij verkopen de populaire en heel de zomer
bloeiende Sundaville. In de kleuren rood, roze en
licht roze worden stevige planten aangeboden,
rechtstreeks van de kweker uit Helenaveen.
Dit jaar bieden wij de volgende planten aan:
Op boogjes
potmaat 13 cm,
planthoogte 45 cm
Verkoopprijs €7,00
In een hanger
potmaat 23 cm
planthoogte 50 cm
Verkoopprijs €12,50

Sundaville
De Sundaville is een “plantencollectie” van
verschillende kleuren, maten en vormen.
Sundaville is een verbeterde soort van de
Mandevilla en wordt ook Dipladenia genoemd.
Meer uitleg over deze fraaie terrasplant.

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 der kweker op 2 april de bestelling moet
weten.
Eerder inleveren is mogelijk.
Je kunt het geld en de bestellijst afgeven bij Jos Nijssen, Hopveld 41.
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.

Bestellijst 2019
Koninklijke Zomerbloei actie bestellijst 2019.pdf

Voorjaarsconcert
30 maart – The Sound of Spring
Op zaterdag 30 maart speelt Koninklijke Fanfare St. Willibrord in het door
fanfare Echo der Peel georganiseerde voorjaarsconcert in De Horst te
Venhorst. Ook Harmonie Erica uit Mook neemt deel aan dit concert. Aanvang
19.30 uur en de toegang is gratis
Voorjaars Concert 2019.pdf
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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.

