Loterij 100 jaar Crescendo Assendelft
Wint U een optreden van dweilorkest Goed Dat Je Er Band?
We zitten midden in ons jubileumjaar en er komen nog verschillende activiteiten aan. Om alle
jubileumactiviteiten en specifiek de Night of the Drums mede te financieren organiseren wij een
loterij. De hoofdprijs van deze loterij is een optreden van ons eigen dweilorkest Goed Dat Je Er Band!
Daarnaast zijn er diverse prijzen gesponsord. Bij deze dank aan alle sponsoren: wat goed om te zien
dat de lokale middenstand Crescendo op deze manier een warm hart toedraagt.
Lotenverkoop en trekking
Wilt u een lot kopen? Dit kan vanaf eind mei/begin juni bij één van de leden van Crescendo of tijdens
Night of the Drums (22 juni) zelf. Een lot kost slechts 5 euro!
De trekking vindt op zaterdag 6 juli plaats en de uitslag wordt bekend gemaakt via onze website en
Facebookpagina. Informatie over het ophalen van prijzen vindt u hieronder.
Prijzen
Een indruk van de verschillende prijzen die te winnen zijn in de loterij:
 Hoofdprijs: Optreden dweilorkest Goed Dat Je er Band*
*30 minuten, in de Zaanstreek, datum in overleg

Andere prijzen:
 Ontbijt op bed 2 personen aangeboden door Tisvoordebakker
 Reischeque Apollo + 2 wijnkoelers
 Gratis knippen Kapsalon Delfthof
 Cadeaubon Skincare
 Cadeaubon Brasserie Nauerna
 Cadeaubon Stoof (4 x)
 2 x 2 kaarten voor het High Tea concert
 2 x 1 jubileumboek 100 jaar Crescendo Assendelft
 Veenis tegoedbon benzine
 Bos en Olgers fietstas
 Limburgia cadeaubon
 Sport en vrije tijd cadeaubon
 In4Hair cadeaubon
 Juwelier van Zaanen Krommenie verrassingscadeau
 2 x cadeaubon bakker Jaap Brakenhoff voor een slagroomschnitt
 Cadeaubon de Keuken In
 2x 1 hele gekookte worst Slagerij Veenboer
En wie weet is dit nog niet alles en komen er nog meer prijzen bij!

Ophalen prijzen
De prijzen zijn op te halen in ons clubgebouw tijdens de repetitie van de fanfare of slagwerkgroep.
Nog vòòr de zomervakantie:
 Maandag 8 juli 19.45 – 22.00 uur
 Vrijdag 12 juli 19.30-21.30 uur
Let op: hierna is het zomervakantie.
De eerstvolgende repetities na de zomervakantie waar de prijzen opgehaald kunnen worden zijn op:
 Maandag 26 augustus 19.45 – 22.00 uur
 Vrijdag 30 augustus 19.30 - 21.30 uur
Hierna kunnen de prijzen iedere maandagavond (19.45 – 22.00 uur) of vrijdagavond (19.30 – 21.30
uur) opgehaald worden, uiterlijk zondag 22 september 2019 (High Tea Concert).

