Sponsoring voor de renovatie van het
dak van de kerk
Een prachtig gebouw van 561 jaar oud. Iets waar we als St. Hubertenaren erg trots op zijn en het
waard is om in goede staat te houden.
Zoals u wellicht heeft gezien staat op dit moment de kerk in de steigers. De aannemer is al gestart
met het vervangen van het leien dak van de kerk. Daarnaast staan er ook een aantal andere
renovatiewerkzaamheden gepland.
Deze investeringen worden deels gefinancierd door monumentenzorg. Het overige deel moet
betaald worden uit eigen middelen. Daarom bieden wij u met deze sponsoractie unieke artikelen
aan. De opbrengst is voor de restauratie van het dak van onze kerk.
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LEISTEEN

HEILIGE HUBERTUS

HEILIGE HUBERTUS

DAK SPONSOREN

Kerk van St. Hubert

Wit

Rood

1 meter dak sponsoren
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HUBERTUS
BIERPAKKET

WIT BIER

AMBER TRIPEL

BLONDE TRIPEL

Traditioneel wit bier

Traditioneel amber bier

Traditioneel blond bier

5,2% ALC. VOL. - 33cl

7,2% ALC. VOL. - 33cl

7,2% ALC. VOL. - 33cl

Traditioneel wit, amber
en blond bier + glas

Lever het bestelformulier (op de achterzijde) vóór 19 maart 2020 in:
*Via email: projectgroepdakkerk@gmail.com of in de brievenbus bij Pieter Kessels (Wethouder
Lemmenstraat 11), Jacques Derks (Pastoor Jacobsstraat 52) of Joyce Pennings (Voortsestraat 24).
*Daarnaast komen we ook huis aan huis op vrijdag 19 en zaterdag 20 maart, zodat u kunt
aangeven op welke wijze u het restauratieproject wilt steunen.
*Contact: voor vragen kunt u terecht bij één van onze projectleden:
Pieter Kessels (06-53732905), Jacques Derks (06-37136679) of Joyce Pennings (06-29259965).

Naam:

Bestelformulier

Telefoonnummer:
Prijs:
€ 17,50

Lei met daarop de gegraveerde kerk van
Sint Hubert
Een heerlijke fles wijn van de heilige Hubertus
rood en/of wit

Rood

€ 8,50

Wit

€ 8,50

Eén meter dak sponsoren

€ 100,00

Een bijzonder Hubertus bierpakket
(3 verschillende smaken + glas)

€ 12,50

Een fles Hubertus bier, keuze uit een
wit bier, amber tripel of blonde tripel

Wit bier

€ 3,50

Amber tripel

€ 3,50

Blonde tripel € 3,50

Totaal:

€

U kunt bij ons terecht
voor onder andere:
Print- & Copyser vice •
Auto- & Bordreclame •
Promotieartikelen •
www.grafipointboxmeer.nl
Laan de Wijze 20, Beugen
T 0485 575 828
E info@grafipointboxmeer.nl

Zakelijk drukwerk •
XXL-printing •
Voor al uw print-, druk- en kopieerwerk!

Aantal:

