Holdon Please !
Nieuwsbrief

-November 2009-

VGTB/FRIENDS II Hold
20 jaar VGTB/FRIENDS II Hold 20 jaar
Deze maand bestaat Friends II Hold On 20 jaar, hiervan
10 jaar in Breda (in maart 2010).
WAARDEBONNEN
Bij uw aankopen vanaf 26 november tot en met
31 december 2009 ontvangt u een waardebon van 10
Euro*. In deze periode kunt u totaal maximaal
2 cadeaubonnen ontvangen* (dus in totaal 20 Euro korting).

Friends II Hold On
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LIMITED EDITON ‘Der Winterfreund’
Wij verwachten deze editie ieder moment.
Nog niet besteld?
Laat het ons even weten misschien lukt het nog.
NIEUWE COLLECTIE Gilde Clowns
Nu ! in onze winkel…….

De waardebonnen kunt u verzilveren in de maand januari
en februari (2010). *Zie spelregels en voorwaarden op
onze website.

SKYLAR
Dealer Event stuk (zie afbeelding bovenaan rechts van de Nieuwsbrief),
verkrijgbaar tijdens de eventmaanden. Reserveren is natuurlijk
mogelijk (telefonisch of via e-mail), echter de bezoekers hebben
voorrang.
JAARSTUKKEN / VERLENGING CLUBLIDMAATSCHAP CT
Nog geen jaarstukken besteld?
Laat het door ons voor u regelen!
Verlenging nog niet geregeld?
Wij hebben de clubpakketten in voorraad.
U betaalt de kosten voor lidmaatschap en wij verzorgen de rest.
U krijgt het Clubpakket direct mee.

Donovan (Clublid-Memberspiece)

CALENDER 2010
Wij hebben de nieuwe 2010 calender ontvangen en ligt nu
voor u gereed.
GILDE CLOWNS 2009 CLUBPAKKETEN
Voor verlenging of nieuwe leden hebben wij de
clubpakketten in voorraad. Wwij verzorgen uw aanmelding
of verlenging voor u. Ook een leuk cadeau idee!

CADEABONNEN
Friends II Hold On

Wij kunnen het bijna niet voorstellen, maar kunt u iets niet
vinden of kunt u geen keuze maken.
Cadeaubonnen zijn vanaf 10 verkrijgbaar.
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Disney Traditions (Jim Shore), Kitchen Fairies, Pooh and Friends, Div.
Fairies, My To You, Cherished Teddies, Pooh and Friend, Tuskers,
Gilde Clowns etc. etc. Als dit alles niet een reden is om weer eens naar
onze winkel te komen weten wij het ook niet meer!

Dik Trom Collectie
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Extra geopend in de maand december!
Zie voor onze (afwijkende) openingstijden in december;
www.friends2holdon.nl

Meer artikelen op de website
Om een beter overzicht te krijgen op het aanbod in onze winkel
wordt hard gewerkt aan de website. In de ‘kop’ van de website treft
u nu de link ‘Artikelen’ aan, door deze link aan te klikken krijgt u
toegang tot het (nieuwe) artikelen overzicht
Disney raditions
Nieuwe items van de Disney Traditions
collectie:
(Snowwhite) 7 dwergen, Mickey Muscal,
Lady and the Tramp, Tinkerbell, Beauty and
The Beast, etc. etc, Echt even komen kijken!

Beleef nu opnieuw alle avonturen van Dik Trom !
Van de makers van Ot en Sien.
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Registratie nr. :

076 5713475

Friends II Hold On
Baliëndijk 34
4816 GE Breda

info@friends2holdon.nl

www.friends2holdon.nl

