VOETBALVERENIGING

WARNSVELDSE BOYS

Compostactie 2019
Aan de inwoners van Warnsveld e.o.
Het afgelopen jaar was heel succesvol voor de Warnsveldse Boys: Het eerste elftal
promoveerde naar de 2de klasse. Bovendien is er in 2018 heel veel koemest en potgrond
gekocht. We weten niet of deze twee zaken iets met elkaar te maken hebben. Maar je weet
maar nooit. Ook is er veel geïnvesteerd in het complex. De velden en de verlichting zijn niet
van de 2de klasse, maar van de topklasse. De kleedkamers en de kantine zien er ook geweldig
uit. En de meisjes- en damesafdeling van de club groeit hard. Maar ook hier weten we niet of
deze zaken iets met elkaar te maken hebben.
Door het meedoen aan onze Compostactie hebt u de club geweldig gesteund. Als dank
daarvoor leveren wij graag onze spullen weer bij u af. Waar u maar wilt. Hebt u nog wat staan
van het vorig jaar? Dan kunt u de zakken ook weggeven. Een origineel cadeau voor een
verjaardag of een bruiloft. Is weer eens wat anders dan een envelop met geld.
De bestelbon wordt in de week van ………… tot ……….. opgehaald. En de bestellingen
worden op zaterdag 16 maart bij u afgeleverd.
Hebt u vragen over deze compostactie of wordt uw bestelling niet opgehaald, zoek dan even contact
met één van onderstaande personen.
Hans van Geel
tel.nr. 06 19885940
Bert v.d. Laan
tel.nr. 06 55936294
Ben Lansink
tel.nr. 06 57922224
Eddy Veltkamp
tel.nr. 06 43564850
Marcel Holties
tel.nr. 06 23302030
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------◄
Bestelbon
Naam: _________________________ Adres: _____________________________
Tel.nr. _________________________
Bestelt:
Aantal

Soort
Zakken compost
Zakken potgrond

Zakken tuinturf
Zakken koemestkorrels

Handtekening: _________________________

Bedrag
inhoud 50 liter
inhoud 50 liter

à € 6,à € 6,-

€
€
inhoud 50 liter ã € 6,- €
inhoud 10 kg
à € 7,- €
totaalbedrag €

