


Beste koper,
 

Nu de dagen langzaam aan korten,
is het een mooi moment, om u op uw nieuwe woondroom te storten.

 
Op dit moment leven wij in een bijzondere periode,
waarin vele leuke dingen van het leven zijn verboden

 
Maar met Brabants woongenot in het verschiet,

Weet Sint absoluut dat u straks zeer zeker weer geniet.
 

Hij vernam namelijk van zijn Pieten, die rakkers,
dat u straks mag gaan wonen in het nieuwe dorp: Huysackers.

   
Niet zo verwonderlijk dat u voor dit mooie dorp bent gezwicht,

want in Huysackers… Dáár brandt altijd nog licht.
 

Energiezuinig wel te verstaan,
de tijd van verkwisting is nu echt wel gedaan.

 
Zo ook uw nieuwe 'nul-op-de-meter' woning,

naast het milieu, ook voor uw portemonnee een beloning.
 

Schitterende huizen, volledig gasloos en energieneutraal,
onder andere met zonnepanelen, warmtepomp en nog meer van dat allemaal.

 
In 'normale' tijden organiseert Floreffe een officiële handeling op bouw locatie.
in de aanwezigheid van medewerkers, de wethouder én alle kopers als relatie.

 
Ook hier strooide Corona roet in het eten,

máár ook hier wordt u niet vergeten.
 

Een officieel moment zal later nog gaan volgen,
maakt u zich daarover geen zorgen.

 
Hoe dat houden we nog even geheim,

dat verklappen wij nog niet in deze rijm.
 

Een fysieke wijze van bedanken valt dus niet in te passen,
daarom benaderden Floreffe medewerkers de Sint, om u verrassen.

 
Sint vroeg aan zijn pieten,

waarvan zullen die nieuwe bewoners het meeste gaan genieten?
 

Zij opperden een attentie van een zekere Piet, 
die in Veldhoven en omstreken bekendheid geniet.

 
Bakker Piet Moeskops wel te verstaan, 

zijn pietenbrood is namelijk niet te weerstaan.
 

Brood gevuld met kaneel, appletjes en hazelnoten,
afgewerkt met chocolade Pietje en witte chocolade pepernoten.

 
Door Sinterklaas aangevuld met speculaas én de Huysackers 'H',

met liefde gemaakt van overheerlijke chocola.
 

Genoeg nu, met al dat lekker maken,
Hoogste tijd dat u zich deze lekkernijen laat smaken.

 
Moge deze feestmaand een bijzondere worden,

Ondanks alle beperkingen en horden.
 

Geniet van alle mooie momenten, uw dierbaren en uw makkers.
Bovenal, blijf gezond in het vooruitzicht van wonen in Huysackers.

 
Sint en Piet
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