Nieuw geluid voor Grand Café Daelhoven
Kerstcreaties voor het Goede Doel 14 en 15 december 2018
Al vele jaren zet een groep vrijwilligers van de Oude Kerk zich in voor het goede doel middels
bijzondere kerstcreaties. Ook dit jaar maken zij op bestelling uw mooiste tafelstuk, deurkrans of
ander mooi bloemstuk naar eigen wens. Heeft u geen speciale wensen, kom dan gerust langs en kijk
of er een mooi stuk voor u bij zit. Enkele bedrijven hebben leuke interieur items aangeboden voor de
verkoop. De opbrengst daarvan gaat ook volledig in de pot. Het goede doel is dit jaar “Nieuw geluid
voor het Grand Café in verzorgingshuis Daelhoven” (zie verderop voor uitleg).
Wanneer
Uw bestelling geeft u eenvoudig door via onderstaande mailadressen of telefoon nummers. Dit kan
tot en met donderdag 13 december.
 Wendy Idenburg: wendy@idenburg.nl of 0651818393
 Anne‐Marijke Ambergen: acambergen@gmail.com of 0616208647
 Marry Scheffer: 035‐6015306 of 0651649987
 Joke Idenburg: 035‐6010179
Liever langskomen om te bestellen? Dat kan op donderdag 13 december tussen 12 en 16 uur.
Vrijdag 14 en zaterdag 15 december kunt u van 10‐16 uur een mooi stuk komen iets leuks uitkiezen
uit het assortiment aangeboden interieurcadeaus.
Waar
De locatie is dit jaar weer bij de familie Ambergen, Ferdinand Huycklaan 18, Soest. De entree is op de
Kerkdwarsstraat (ingang Deel).
Materiaal
Om alle stukken te maken hebben we natuurlijk ook weer steekgroen nodig. Snoeigroen graag
afleveren bij de Ferdinand Huycklaan in de kar (oprit aan de kerkdwarsstraat, achter het zwarte hek.
Loophekje is open.) Waar zijn we blij mee? Skimmia wit en rood, Hedera met en zonder balletjes,
Viburnum, (bonte) hulst, conifeer, papaver, sparrengroen, taxus, ceder, buxus. Niet te kort
afgesneden, dan kunnen we zelf de lengte bepalen die we nodig hebben.
Liever niet zelf snoeien? Laat het even weten, wij komen het graag voor u doen.
Bakjes en schalen mag u ook afleveren op de Ferdinand Huycklaan, in of naast de kar.
Het Goede Doel: Nieuw geluid voor Grand Café Daelhoven
Binnen verzorgingshuis Daelhoven maken bewoners gebruik van verschillende ruimtes. Een van die
ruimtes is het Grand Café. De geluidsinstallatie van de ruimte laat te wensen over en met een
afnemende geldstroom voor de zorg is er geen geld voor vernieuwing.
Om ervoor te zorgen dat de bewoners toch kunnen genieten, hebben wij besloten de opbrengst van
de kerststukjes dit jaar te besteden aan het vernieuwen van de geluidsinstallatie. Afhankelijk van de
opbrengst zal er binnenkort een nieuwe CD speler en mogelijk meer nieuwe apparatuur in het Grand
Café staan.
Vraag gerust verder als u langskomt om een kerststuk uit te zoeken. de vrijwilligers vertellen u graag
meer over het goede doel.
Graag tot 14/15 december!!!

