Arnhem, Carnavalsseizoen 2018/2019
Zeer geachte carnavalist(e),
Het is vanzelfsprekend dat wij u informeren omtrent de nieuwe plaquette
“Carnavalsoptocht 2019”.
De Plaquette 2019 is een waar kunstwerk in 3D naar een idee van het bestuur Stichting
Carnavalsoptocht Regio Arnhem (S.C.R.A.).
De inspiratie voor het ontwerp is de Jansbeek met de goudvissen die veel in de publiciteit
hebben gestaan.
Zoals voorgaande jaren worden er slechts 111 exemplaren geslagen, genummerd en voorzien
van een certificaat en in een luxe doos verpakt. Het certificaat met als titel:
“ Gerstenat stroomt deur de Jansbeek tijdens Kernaval!”
Een uniek verzamelaars object die u zeker niet mag missen.
Deze uitgave van de plaquette is reeds nummer 22 in serie. En er zijn al meer dan 25
gegadigden voor deze nieuwe plaquette van het jaar 2019.
Indien wij deze plaquette van deze 22e serie voor u mogen reserveren, stuur dan het
inschrijfformulier ingevuld retour naar onderstaand adres of mail uw bestelling naar
secretariaat@carnavalsoptochtarnhem.nl
Indien u een speciaal nummer wilt dan graag dit aangeven op het inschrijfformulier, wij kijken
dan of het gevraagde nummer nog beschikbaar is. Wees er dus snel bij!
Wij willen u er op wijzen de gegevens volledig in te vullen.
Gelieve in te sturen voor 15 februari 2019.
Ook als u geen reservering of bestelling wilt, vernemen wij dit graag van u en danken u voor de
genomen moeite. De verkoopprijs is € 50,00. De opbrengst van deze unieke Plaquette 2019
komt geheel ten goede van de Carnavalsoptocht 2019 in Arnhem.
We rekenen op uw medewerking en wees ervan overtuigd dat uw aankoop een goede oude
Ernemse traditie in ere houdt en op zondag 3 maart 2019 de optocht kan “trekken” mede
dankzij uw bijdrage.
Met welgemeende carnavalsgroet en nu reeds een alaaf,
Het bestuur van de Stichting Carnavalsoptocht Regio Arnhem(S.C.R.A.)
Stichting Carnavalsoptocht Regio Arnhem (S.C.R.A.)
Secretaris Rik Welling
P/a Arkelplantsoen 11
6843 DV Arnhem
Email: secretariaat@carnavalsoptochtarnhem.nl
Web.: www.carnavalsoptochtarnhem.nl
IBAN NL32ABNA0534549039 I BIC ABNANL2A I KvK 41049959

Ο

Ja ik wil de carnaval plaquette 2019 en steun hiermee de Carnavalsoptocht 2019.
eventueel nummer opgeven 1 t/m 111 :……… (indien beschikbaar)

Ο

Nee ik wil geen carnaval plaquette 2019

Betaling :

O Contant

O Bank/Giro (wij sturen u een factuur)

Betaling voor 15 februari 2019
Naam :……………………………………….

Handtekening:

Straat :………………………………………..
Postcode + plaats :……………………………
Telefoon :……………………………………..
Email:…………………………………………
Plaquette thema: “ Gerstenat stroomt deur de Jansbeek tijdens Kernaval!”
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