
Dit jaar kan de Verkoopavond in FLORA helaas niet doorgaan vanwege de corona maatregelen.

De MEGA loterij gaat echter wél door met nog meer en nog mooiere prijzen !! 

dit zijn de HOOFDPRIJZEN 

Er zijn nog veel meer andere leuke, interessante en mooie prijzen te winnen zoals: 

…. een drone …. een e-step …. Apple air-pods …. een supplank ….  

En natuurlijk de traditionele etentjes voor 2 in Boskoopse horeca en de Hoogvliet shopbonnen. 

Het mag duidelijk zijn dat de gewonnen prijzen niet inwisselbaar of ruilbaar zijn. 

Je kunt altijd MEGA loten bestellen. Bel of stuur een app naar Ton Straver 0653441736 of Harry Boere 0637447114

SCHOUW INTERNETVEILING !!!!!! 

Tevens zal op https://verkoopavond.deschouw.com een aantal kavels verkocht gaan worden. 

De laatste bieder koopt het kavel en de voorlaatste bieder krijgt ook een prijs. 

Op de site https://verkoopavond.deschouw.com vind je nu alle kavels met foto’s en omschrijving. 

Inloggen met: Gebruikersnaam : schouwveiling  Inlogcode : altijdprijs  

Na invullen van wat gegevens kom je op het keuze menu en kan je kiezen voor “bekijk veilingen”. 

 De kavels zijn o.a.: 

** Varen met de Fixetmaris   ** Kerststuk maken bij Van Lint   ** Middagje zalm roken bij Kenneth 

** Golfclinic in Bentwoud met borrel   ** Boerensurf bij Niessing 

** Keldertje buffet voor 20 personen   ** Scroozen door Boskoop eo 

--------------------------------- 

Op deze site worden ook leuke en mooie prijzen verloot. Kies dan “bekijk loterijen”. 

Door het kopen van een lootje (geen MEGA lot) maak je kans op leuke prijzen zoals b.v.: 

** Een Nordmann Kerstboom …. ** Een maaltje biest …. ** Zweefvliegen voor 2 personen …. 

** Het ijskarretje van Frans met 100 bolletjes ijs …. ** Vissen met Pieter met vangstgarantie .…  

** Rondritje met paard en wagen .… ** Nachtje slapen bij B&B Christine Hoeve 

en nog véééééél meer leuke prijzen waar je een lootje voor kan kopen !! 

Dus : GA NAAR DE SITE EN DOE MEE MET DE VEILING OF KOOP LOOTJES !!!
Dat kan tot 31 oktober 2020 tot 18.00 uur. Dan sluit de veiling en is de trekking van de loterij.

MEGA 
 LOTERIJ


