GOS
GOS, dat zijn wij:
De GOS,
06Fix
Ads & arts reclame
ATS Koudetechniek
Auto Haasdal
Awe-elektro
BoeG Uitzendbureau
Brasserie Brocante
Carmen Keukenstudio
Caubo VOF Tegelzettersbedrijf
Dam Events
Dc@work4you
DTIM Consultancy BV
Econe Ledlampverlichtingshop.nl
Eijssen Dairy BV
Frijns Risico-advies & Verzekeringen
Gaaf Valkenburg
Gabry Hairdesign
‘t Gemeinsjapshoes
Gezondheidscentrum d‘n Dippo
Gobetween Communicatie
J. Hermans Mechanisatiebedrijf
Hermans Vliegen Architekten
Bloemenhandel Ed Houtvast
Huisartspraktijk Schimmert
Schimmert
Drukkerij Jacobs
Sjaak Janssen
Dr. Keulen Kliniek
COOP Knols
Salon Celine
Fruithof Lemmens
LievSte Stoffen en Prints
Ron Limpens Hoveniersbedrijf
Loek Holding BV
Lupa Outdoors Vijvercentrum
Manjefiek
Manjeﬁek
Mareveld
MBK Transport en Expeditie
Moonen Bouw
Moud Beautylab
New Energy Systems
Nikiz interieurbouw
Serviceburo Offermans
Provaas Schimmert
Rabobank Zuid-Limburg Oost
De Reusch
Roksbouw
R&T Vastgoed
RV Bouwservice
RV Infra
Kantoor Severeyns
SenS gym
Autobedrijf Smeets

Soons Interieurbouw BV
Spuisers Fotograﬁ
Fotografiee
Take Your Time Out
Technicom
Visie-Tatie
Loonbedrijf Timmers
Weusten-Vroemen Brood & Banket
Café Zaal ‘t Weverke

Weusten Interieurbouw
Office
The Whisky Ofﬁ
ce
Wijn van Cairanne

POTGRONDACTIE
De winter is weer bijna voorbij en het voorjaar komt in zicht. Tijd dus om weer aan

De Gos bestaat dit jaar 50 jaar en is
vitaler dan ooit.
We verwelkomen diverse nieuwe
leden hartelijk in ons
midden

uw tuin te denken! Zodat u, als het straks echt mooi weer is, kunt genieten van

BoeG Uitzendbureau

zullen we in het belang van ieders gezondheid ook tijdens deze potgrondactie

LievSte Stoffen en Prints
Moonen Bouw

uw goed verzorgde planten en bloemen. De fanfare wil u ook dit jaar hiermee
op weg helpen met goede potgrond! De potgrondactie zal plaatsvinden op
zaterdag 12 maart. Helaas zijn we nog niet verlost van de coronapandemie en
rekening moeten houden de geldende overheidsmaatregelen/-adviezen en
onze werkwijze hierop afstemmen.
Natuurlijk komen wij wel weer bij u langs om de potgrond

De Reusch

direct bij u te bezorgen.

Visie-Tatie

Dat is zowel voor u als voor ons heel voordelig. Zo hoeft u niet naar de bouwmarkt

Weusten Interieurbouw

of het tuincentrum om zakken aarde te halen. Geen gedoe bij het in en uitladen

The Whisky Office

en sjouwen van die altijd zware zakken. Op 12 maart brengen wij de aarde
desgewenst tot in uw tuin! Ook sponsort u ons met de aanschaf van deze
potgrond hetgeen zeker in deze bijzondere en voor ons moeilijke tijd erg goed
van pas komt. Van de opbrengst van deze actie kunnen we bijvoorbeeld weer
leuke nieuwe muziek aanschaffen (waarvan u dan natuurlijk weer kunt genieten
als we weer concerten mogen geven)!

50

SCHIMMERT IS ONS THUIS

daarom steunen wij Fanfare St. Caecilia
facebook GOS
Gos Schimmert
www.gosschimmert.nl | facebook

1972 - 2022

De zakken potgrond van 40 liter kosten € 5,- per stuk. Koopt u 3 zakken tegelijk dan
betaalt u hiervoor maar € 12,-.
Om het aantal contactmomenten te beperken hierbij onze aangepaste werkwijze
voor 12 maart 2022:
Wij bellen niet aan om te vragen of u potgrond wil kopen maar bezorgen 12 maart
alleen maar en vragen u om uw bestelling vooraf, uiterlijk 6 maart as. aan ons door
te geven via:
1.

e-mail: POTGROND@FANFARESCHIMMERT.NL

2.

app of telefonisch: 06 50 64 09 12 (Miel Weerts) of

Bestelformulier:

06 15 05 47 70 (Jan Roks)
3.

inlevering van onderstaand bestelformulier op adres:

Bestelling 2022 potgrond Fanfare Sint Caecilia Schimmert

Klein Haasdal 28, Schimmert (Miel Weerts)
Geef bij uw bestelling op:
•

Uw naam, straat en huisnummer (bezorgadres)

•

Uw telefoonnummer en e-mailadres

•

Het gewenste aantal zakken potgrond

Ondergetekende bestelt hierbij:
zakken potgrond van 40 liter á

€

€ 5,00 euro per zak

Af:

Betaling:

€ 3,00 korting per 3 zakken

€

TOTAAL

€

Wij verzoeken u de bestelde potgrond vooraf te betalen op het rekeningnummer van
de fanfare NL96RABO0146402367 onder vermelding van “potgrond 2022”, uw naam
en het bezorgadres
Afhalen:
Ook bestaat de mogelijkheid om op 12 maart zelf het gewenste aantal zakken potgrond

Naam:

af te halen. Dit kan tussen 9.00 u en 16.00 u op het adres De Steeg 14 (Roks Bouw).

Adres:
E-mail adres:

Alvast bedankt voor uw steun, met muzikale groet,

Telefoon:

Fanfare Sint Caecilia Schimmert
Datum:

Handtekening:

