Win een Top-moestuin of een jaar gratis vergeten groenten

In de Historische Groentehof wordt het drukker en drukker. De Stichting Vergeten Groenten, die
de Histrorische Groentehof beheert, bouwt daarom een nieuw gebouw: ontvangstruimte,
toiletten, een kantine, horecakeuken en kantoortje. We vragen uw hulp om ons bouwmateriaal
te doneren. Donateurs kunnen prijzen winnen, zoals een moestuin, een vakantie of een jaar
lang gratis vergeten groenten.

Hoe kunt u de prijzen winnen
We proberen bouwmateriaal voor ons nieuwe gebouw te verzamelen via giften. Als u
bouwmateriaal over heeft, of u weet iemand die bouwmaterioaal over heeft, dan vernemen we
dat graag.

De prijzen - naar keuze
Helpt u ons direct of via via aan bouwmateriaal, dan maakt u kans op deze prijzen naar keuze:
> een jaar lang gratis vergeten groenten. U ontvangt een heel jaar elke 2 weken een vol en
ruim pakket vergeten groenten. Ze worden bij u bezorgd. Inclusief recepten.
> een Luxe Vakantie ons in MOESTUINCHALET inclusief kaartjes voor de luxe
servicebioscoop LUXOR en een volledig verzorgd etentje met onze vergeten groenten in een
MIchelin restaurant "ONE" te Roermond.
> deelname aan een luxe BBQ evenement met alles erop en eraan in de Historische
Groentehof. We werken dan uiteraard ook met de fameuze BIG GREEN EGG.
> deelname aan ons jaarlijkse sponsorfeest - tevens netwerkclub
> deelname aan een gezellige kookworkshop met alles erop en eraan
> een Top-Moestuin: we leggen bij u een moestuin aan met eetbare bloemen, kruiden,m
vergeten groenten en fruit.

Actie voorwaarden
Uw hulp leidt tot verwerving van een bouwmateriaal voor het gebouw van de Stichting Vergeten
Groenten, geheel of een substantieel deel. Klik hier voor de lijst bouwmaterialen . Klik hier
voor de
bo
uwtekening
.

Wie doneerde al bouwmateriaal
Deze donateurs gingen u voor:
> Twee inbouwtoiletten - SANIMANIA, Roermond
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> Keukenblokje voor de kantine - JONGENEEL BV, Sittard
> Opstellen schema electrische installatie - COR VAN MONTFORT, Montfort
> Latex en verven - VERFPUNT, Echt
> Vloertegels voor het pand - Kierkels Tegels, Heythuysen
> Bakstenen voor de buitenmuur - CHR CLAY SOLUTIONS, Roermond
> Vloerisolatie - ALUTHERM QUATTRO Nederland
> Sony XPeria Smartphone voor kantoor - Kreuze Telecom BV, Maastricht
> Bouwgereedschappen - Jaap van Rijn, tekstschrijver
> Alle kozijnen en schuifpui - EUROPROVYL, Augustinusga
> Grind voor paden - NIBA BV
> Houtsnippers voor paden - GRONTMIJ
> Hout voor het maken van bloembakken - THe Wood Collection, Utrecht
> Resthout diversen, HoutverwerkingsIndustrie BV, Deurne

Momenteel zijn we in gesprek met:
> Horeca apparatuur, Grookeuken Gilde, Roermond
> Gietvloer kunsthars voor keuken, MAPEI Nederland BV, Almelo

Samenvattend

De Stichting Vergeten Groenten bouwt zelf een eigen gebouw: Nieuw eigen gebouw

Kijk hier voor de lijst bouwmaterialen die we zoeken: Bouwmaterialen

Kijk hier voor de tekening:

Tekening
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Lees hier hoe u een jaar lang vergeten groenten kunt winnen: Jaar lang vergeten groenten
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