met

Sint-Oedenrode, juli 2019

Uitnodiging
Beste vrienden van Rooi Vol Koren,
Het is de missie van onze Stichting om duizenden mensen blij te maken met Rooi Vol Koren!
Dat doen we graag samen, daarom nodigen wij u van harte uit voor ons vierde sponsordiner:

het Vrolijke Noten Diner op 24 september in de Gouden Leeuw.
Doel:
De opbrengst is bestemd voor de organisatie van het grote muzikale evenement “Rooi Vol Koren”, dat zal
plaatsvinden in en rond het centrum van Sint-Oedenrode, op 10 en 11 oktober 2020.
Dagen waarop bijna 60 koren met in totaal 2000 zangers en zangeressen op een aantal podia in het dorp
zullen zorgen voor muzikaal vermaak.
Over het diner:
De samenwerking van Rooi Vol Koren met de Gouden Leeuw is een garantie voor een heerlijke avond uit.
Een avondvullend culinair genoegen, dat alle zintuigen zal prikkelen.
Meegenieten:
Indien u wenst deel te nemen kunt u een mail sturen naar dineren@rooivolkoren.nl met uw gegevens. Of
u belt 0413-472662 (Harry of Jeanneke Passier). Laat ons weten met hoeveel personen u wilt komen en
wat uw eventuele dieetwensen zijn.
Wij berekenen per deelnemer EU 50,00 excl. drank. Nadat u bent aangemeld vragen wij u een bedrag van
EU 20,00 per persoon over te maken als aanbetaling. Nadat u dit heeft voldaan, kunt u er zeker van zijn
dat u deelneemt aan het diner. Het restantbedrag van EU 30,00 p.p. plus uw drankjes voldoet u aan het
eind van de avond ter plaatse.
Blij:
Wij zijn bijzonder blij dat we door de goede samenwerking met de Gouden Leeuw en enkele u zeker
bekende sponsoren dit uitgebreide diner hebben kunnen realiseren. En vooral ook blij, omdat wij met uw
deelname een gedeelte van de Rooi Vol Koren-dagen kunnen bekostigen.
Wij raden u aan tijdig te reageren op deze uitnodiging, zodat wij niemand teleur hoeven stellen.
Er is plaats voor 70 gasten!

