
Een warm welkom!  

DEURMATTENACTIE – MUZIEKKORPS ST. CALLISTUS NEERBEEK 
 

Ben jij ook zo blij als we straks weer als vanouds bezoek mogen ontvangen? Wij wel en we hebben 

onze voordeur al op een kiertje gezet. Met de winter in aantocht is een deurmat dan geen overbodige 

luxe en met deze gepersonaliseerde mat laten we onze vrienden weten hoe blij we zijn elkaar weer te 

zien. Deze stevige kokosmatten (40 x 60 cm) worden op bestelling gemaakt en aan huis bezorgd. Je 

hoeft er de deur dus niet voor uit. En dat voor maar € 25,00. Ook leuk als je op zoek bent naar een 

origineel decembercadeau of een verrassing voor een aanstaand bruidspaar.  

En het mooie is, met de aanschaf van deze deurmat steun je onze vereniging ook nog ‘ns in deze 

allesbehalve gemakkelijke tijd. 

 

Hoe bestel je zo’n unieke deurmat? Dat kan op verschillende manieren: 

1. Via Facebook  Muziekkorps Sint Callistus Neerbeek 

2. Via onderstaand formulier (inleveren Spaubeekerstraat 53 of Beekerstraat 19 Neerbeek) 

3. Via onze website www.sint-callistus.nl of mail de gegevens naar info@sint-callistus.nl 

 

Muziekkorps Sint Callistus Neerbeek bedankt je voor je steun ! 

 

JA, ik ……………………………(voornaam)…………………………………..(achternaam) bestel zo’n 

unieke gepersonaliseerde deurmat voor slechts  € 25,00. * 

Deze kan worden afgeleverd op het volgende adres:………………………………………………………… 

Ik kies voor het volgende opschrift:  

Օ Familie + achternaam  …………………………………(Achternaam invullen) 

Օ Mr & Mrs + achternaam ………………………………..(Achternaam invullen) 

Օ Mr & Mr + achternaam   ………………………………..(Achternaam invullen) 

Օ Mrs & Mrs + achternaam   ……………………………..(Achternaam invullen) 

Օ Welkom + 2 voornamen  …………………………. + ...………………………  

                  (Voornamen invullen) 

Mijn mobiele telefoon-nummer is …(06) …………………………………. en mag uitsluitend gebruikt 

worden voor het sturen van een tikkie/betaalverzoek, óf ter verifiëring van de bestelling. Na aflevering 

van de deurmat worden alle gegevens vernietigd.  

Deze bestelling is definitief ná betaling. 

*Bij een bestelling van meerdere matten, per mat een formulier invullen, danwel de gewenste teksten doorgeven. 

http://www.sint-callistus.nl/
mailto:info@sint-callistus.nl

