Copy voor jezelf
Bestelling ontbijt 21 april 2019

Naam :……………………………………………….……………....
Straat:…………………………………………………………………
Gemeente : …………………………………….…………………
Tel.(indien niet wakker):……………………………………
heeft besteld en betaald :
…. X Kinderpaasontbijt aan 5 € = …………………. €
... X Paasontbijt aan 10 € =

…………………. €

... X Luxe-paasontbijt aan 35 € = ………………… €
…. X MIA-PAASONTBIJT AAN 10 € = ………. €
MIN budget ‘De Grote Schijn’ - …………... €
____________
TOTAAL :

……………………. €

Levering op 21 april tussen :
□ 08.00h en 9.00h
□ 09.00h en 10.00h

Ontbijtservice
Beerse
Volleybalclub

Bel volgend nummer indien u onverhoopt
uw ontbijt niet tijdig ontvangt: 0473 797157
Dit ontbijt werd verkocht door :

21 april 2019

Zondag 21 april 2019
Wat is er zaliger dan je op Paasmorgen eens lekker
te laten verwennen met een ontbijt naar keuze en
dat op een uur naar keuze… Een ontbijt met alles
erop en eraan… zelfs met een fles cava als je dat wil
!
Lekker een uurtje langer in bed, niet hoeven aan te
schuiven bij de bakker en de slager… , geen gezeur
over wiens beurt het is om deze keer voor het
ontbijt te zorgen…
DAT DOEN WIJ VOOR JOU!
Bovendien zorg je er mee voor dat onze club
financieel draaiende blijft.
Overtuigd?
Vul dan snel het inschrijvingsformulier in en bezorg
het ons.
Wij zorgen voor de rest!

BELANGRIJK – LEES DIT ZEKER !
ZONDAGMORGEN ZONDER ZORGEN !

Mensen in armoede hebben ALTIJD zorgen,
7 dagen op 7, 24 uur op 24. Puzzelen om de eindjes
aan mekaar te knopen, rekenen om alles betaald te
krijgen.
Maar ook zij verdienen een moment zonder zorgen.
EN DAAR KAN JIJ MEE VOOR ZORGEN !
Met Pasen heb je de kans om zo’n zorgeloos moment
te geven aan een mens in armoede.
Schenk iemand een heerlijk paas-zondagontbijt
Schenk iemand een
‘PAASMORGEN ZONDER ZORGEN ‘.
Bestel één of meer MIA-paasontbijten (zie
hiernaast).
Wij zorgen ervoor dat deze ontbijten bij de juiste

Kinderpaasontbijt
Een smulbox met
- ontbijtgranen
- chocomelk
- een sandwich
- confituur/choco/boter
- een yoghurtje
Prijs : 5 €
***************************************
Paasontbijt (MIA-paasontbijt)
- fruitsap
- 1 sandwich, 1 broodje, 1 croissant
- een slaatje, kaas
- confituur/choco/boter
- een yoghurtje
Prijs : 10 €
***************************************
Luxe-paasontbijt in een mand
(voor 2 pers.)
- 1 fles Cava
- 2 flesjes fruitsap
- 2 broodjes, 2 croissants
- 2 koffiekoeken
- slaatje voor 2 pers.
- gerookte zalm
- 2 soorten kaas
- confituur/choco/boter
- 2 yoghurtjes
- chocolaatjes

Af te geven in gesloten enveloppe MET
GEPAST GELD in de brievenbus in de
sporthal of via je ploegverantwoordelijke
ten laatste op 14 April 2019
Bestelling ontbijt 21 april 2019
Naam : ……………………………………………….…………………
Straat: …………………………………………………………………
Gemeente : …………………………………….……………………
Tel.(indien niet wakker):……………………………………
heeft besteld en betaald :
…. X Kinderontbijt aan 5 € = ……………………..
... X Zondagontbijt aan 10€ = …………………….
... X Luxeontbijt aan 35 € = ………………………
…. X MIA-ONTBIJT AAN 10 € = …………….
MIN budget ‘Grote Schijn
- …………...
TOTAAL te betalen :

€
€
€
€
€

………………… €

Levering op 21 april tussen :
□ 08.00h en 9.00h
□ 09.00h en 10.00h
Bel volgend nummer indien u onverhoopt
uw ontbijt niet tijdig ontvangt: 0473 797157

Dit ontbijt werd verkocht door :
naam :……………………………………..

