K.M.R. BIESEN

CHRYSANTENVERKOOP

WOENSDAG 27 OKTOBER EN DONDERDAG 28 OKTOBER 2021
Beste voetbalvrienden, supporters, dorpsgenoten,
Binnen enkele weken is het Allerheiligen, een periode van bezinning en het gedenken van onze geliefde
overledenen. Traditioneel hoort hier een fleurige bloem bij.
Bij KMR Biesen kan je kiezen tussen een pot mooie chrysanten of een prachtig sierstuk met doorlevende
plantjes. En tegelijkertijd steun je onze voetbalclub . We kopen de planten aan bij Best Season Flowers uit
Bilzen die garant staat voor topkwaliteit en grote volle bloemen. Rechtstreeks van de kweker, verser kan het
niet. We leveren ook aan huis, en als je wil, komen we zelfs je bestelling aan huis noteren ! Geef ons dan even
een telefoontje.
Alvast zeer hartelijk dank voor je steun !
Je kan kiezen tussen

pot (maat 50-55) kleinbloemige chrysanten (6 EUR)
– keuze uit 6 kleuren

schaal met 7 stekken bolchrysanten (8 EUR)
-- keuze uit 3 kleuren

sierstuk
in ronde pot
of rechthoekige bak
met
5 doorlevende planten
(15 EUR)
Wij verzoeken je vriendelijk de bestelbon aan de achterzijde in te vullen en samen met het juiste bedrag
in een gesloten enveloppe te steken.
Vul duidelijk je naam en adres en telefoonnummer in en duid goed aan welke planten in welke kleur je
wenst.
Vermeld ook of we je bestelling aan huis dienen te brengen (of dat je ze oppikt op de club). Levering aan
huis gebeurt op woensdagnamiddag 27 of donderdag 28 oktober. Ophalen op de club kan op woensdag
27 en donderdag 28 oktober telkens vanaf 17h00.
Opgelet: Bestellingen zonder voorafgaande betaling worden niet doorgevoerd !
Je kan je bestelling tot zondag 24 oktober bezorgen aan één van volgende bestuursleden
Elsie Haesevoets, Souwveld 5C Rijkhoven (tel.0495/443888)
Jean Max, Fonteinstraat 2 Rijkhoven (tel.0494/398890)
Johan Vandelaer, Reekstraat 153 Rijkhoven (tel.0485/865527)
Geert Brepoels, Martenslindestraat 2B Martenslinde (tel.0491/358348)
Patrick Lenaerts, Riemsterweg 41 Martenslinde (tel.0495/640545)

BESTELBON CHRYSANTENVERKOOP
KMR BIESEN
NAAM :
….....................................................................................
ADRES :
………………………………………….............................................
TELEFOON: …………………………………
THUIS LEVEREN : JA / NEEN
WOENSDAG / DONDERDAG
Pot met kleinbloemige
chrysanten (maat 50-55)
…. x wit
.... x geel
.... x oranje .... x roze
.... x rood
.... x paars

…. x 6,00 EUR

Schaal met 7 stekken
bolchrysanten
…. x wit
.... x geel
.... x paars

…. x 8,00 EUR

Sierstuk met 5à6
doorlevende planten

(foto’s zijn louter indicatief; ze zijn allemaal mooi)

…. x langwerpig 40 x 10 cm

…. x15,00 EUR

…. x rond 23cm (hoge pot)
TOTAAL

.............. EUR

Steek deze bon en het correcte bedrag in een enveloppe en bezorg ze aan
Elsie Haesevoets, Souwveld 5C Rijkhoven (tel.0495/443888)
Jean Max, Fonteinstraat 2 Rijkhoven (tel.0494/398890)
Johan Vandelaer, Reekstraat 153 Rijkhoven (tel.0485/865527)
Geert Brepoels, Martenslindestraat 2B Martenslinde (tel.0491/358348)
Patrick Lenaerts, Riemsterweg 41 Martenslinde (tel.0495/640545)

