Holdon Please !
Nieuwsbrief

Friends II Hold On

UITSTEL WDCC EVENT
OVERLIJDEN VADER INGE
Zeer onverwachts is de vader van Inge, Gijberthus
van Gorcum overleden. De uitvaartplechtigheid
vond afgelopen woensdag (19-10-2011)plaats.

-Oktober 2011-

*Deze gelimiteerde oplage (2500 st. wereldwijd) is
zeer beperkt verkrijgbaar, wij hebben op deze editie
vooraf hebben moeten inschrijven en hebben deze
dan ook zeer beperkt in voorraad

Wij hopen niet dat u op de vrijdag 14-10-2011 voor
niets aan de winkeldeur heeft gestaan, omdat wij
(niet gepland) op deze dag vroeger zijn gesloten.
Wij hadden wel ons telefoonnummer achtergelaten
op de deur, maar denken dat niet iedereen zich heeft
gemeld. Onze verontschuldigingen indien u toch
voor niets aan onze deur heeft gestaan.
Buiten de impact die dit alles had en heeft, leek het
ons niet gepast om het WDCC Event doorgang te
laten vinden.
Het Event was gepland op 21 en 22 oktober jl.
In een later stadium zullen wij het WDCC-event
(in aangepaste vorm) en een extra Speciale dag
inplannen.
Zo snel wij meer informatie hebben over deze
speciale dag laten wij het u weten.

Grumpy 'Cantankerous Curmudgeon'
Height: 17cm
Edition: Limited 25oo
Zie voor meer info, onze webshop www.F2HO.com
(WDCC/Snow White & the Seven Dwarfs)

Just the Right Shoe
Autumn 2011
Collectie
Realistic Dogs

SPECIALE UITGAVE WDCC
Tijdens het event is de Speciale uitgave ‚ Grumpy
voor het eerst verkrijgbaar. Een aantal van onze
klanten hebben Grumpy reeds gereserveerd en ook
al ophaald.

Figurines

Heeft u interesse in deze editie, laat het ons dan snel
weten!

(nieuwe collectie)

- Retriever, Chi hua hua,
Bulls, Thi Tzu etc.

Cherished Teddies

*zie webshop www.f2ho.com voor afbeeldingen en info.

Nieuw ontvangen oa:
-Diverse Shih Tzu figurines (beeldjes).
-Diverse Labrador Retriever figurines (beeldjes)

WEDSTRIJD GILDE

ONTWERP EEN EIGEN GILDECLOWN®
Op 17 oktober sloot de inzendtermijn van deze Gilde
Clowns club wedstrijd, misschien heeft ook u deze
mogelijkheid gemist.
Wij willen daarom graag de NEDERLANSE VERSIE
van de ontwerpwedstrijd aankondigen.
Laat uw fantasie de vrij loop.
Creeer zelf uw eigen ‚clown‘. Wij hopen dat dit een
speciaal moment is om uw wensen en ideeen kenbaar te
maken. Stuur uw creatie, in welke vorm dan ook. Of dit
nu een tekening is, of een fotocollage, in tekst………,
het maakt niet uit u kunt het inzenden.

Nieuw in onze collectie (merk)

“Dreamlight”

*zie onderstaande afbeelding van 1 van de nieuwe items.

Mail, stuur uw ideeen, wensen ed. en maak kans op een
van de door Friends II Hold On beschikbaar gestelde
prijzen.
De wensen of ideen welke wij ontvangen, worden
doorgezonden aan de Gilde Clowns Club. Wie weet
wordt dit deze verwerkt in een nieuwe (Nederlandse)
editie en opgenomen in de Gilde Clowns collectie.
Inlevertermijn uiterlijk 31 december 2011.
* info@friends2holdon.nl
of Baliendijk 34, 4816 GE Breda
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