TOEKOMSTBESTENDIG SEDERT 1934
BELANGRIJK VOOR ALLE INWONERS VAN HEKSENBERG-PRONSEBROEK
Dat Heksenberg-Pronsebroek solidair is met RKVV Heksenberg in de strijd tegen de gemeente
Heerlen, wisten wij natuurlijk wel, maar het wordt nu ook getoond. Op tweehonderdachtenveertig
adressen – dat wil zeggen op 1 van elke 5 Heksenbergse adressen – hangt nu het welbekende affiche
aan het raam: “gemeente Heerlen: handen af van RKVV Heksenberg! Volgens kenners vormt deze
score een ongelooflijke prestatie.

WIJ ZIJN TROTS OP U EN DANKEN U VAN GANSER HARTE VOOR UW STEUN
Op zondag 27 april aanstaande verloten wij om 17:30 uur, in café Casper, aan de Roebroekweg, vijf
geldprijzen van elk € 100,00 onder de deelnemers aan de dan te houden tombola. Om deel te nemen
aan deze tombola hoeft u slechts een foto te maken van het op uw raam of gevel hangende affiche,
met op de foto ook het huisnummer van uw woning. Deze foto kunt u digitaal zenden naar
yvonneberends@hotmail.com. U kunt de foto ook per post sturen naar het adres Hertstraat 9, 6414
CH Heerlen, of op dit adres bezorgen. Wel dient u uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden
in de begeleidende e-mail. Bij toezending of bezorging op het adres Hertstraat 9 dient u deze
gegevens te vermelden op de achterkant van de foto. Vermelding in een begeleidend briefje mag
natuurlijk ook.
Bij de tombola zullen vijf winnaars en tien reservewinnaars door loting worden aangewezen.
Onmiddellijk na afloop van de tombola, op zondag 27 april 2014, zullen wij de winnaars bellen en
kort daarna bezoeken, met een kleine delegatie van het bestuur en het geldbedrag van € 100,00
overhandigen. Voorwaarde is wel dat het affiche op het raam of aan de gevel hangt als wij de
winnaar bezoeken. Is dat niet het geval, dan valt de prijs terug aan de voetbalclub en gaat deze prijs
van € 100,00 naar de eerstvolgende op de lijst van reservewinnaars. Bent u niet bereikbaar of niet
thuis, dan houdt u natuurlijk het recht op de prijs, uiteraard onder de zojuist genoemde voorwaarde
dat het affiche op een van uw ramen of op de gevel van uw woning wordt aangetroffen.
Bestuursleden van RKVV Heksenberg zijn uitgesloten van deelname aan deze tombola.
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