
Inschrijvingsformulier voor 15 oktober 2021
bezorgen aan leiding of  bestuur aub.

Bestelling ontbijt 24 oktober 2021,

Naam:………………………………………………………

Straat+nr:…………………………………………………

Gemeente:………………………………………………

Heeft besteld en betaald:

…… X Kinderontbijt à 7 € =  ……………………€

…….X Zondagontbijt à 11 €= ……………..…..€

…….X Verwen ontbijt 15 €=  …..……………...€
_________________________

TOTAAL:      …………………….€

op rekening van  Turnkring de Giertjes vzw:
BE13 1030 1192 8139 met vermelding ontbijt 
+ naam en straat + nr

Levering op 24 oktober 2021 tussen:  
aankruisen

08u00 en 09u00

09u00 en 10u00

ontbijt wordt opgehaald door uzelf aan 
Sporthal Brulens te Gierle

07u00 en 09u00

Bel volgend nummer indien u onverhoopt 
uw ontbijt niet tijdig ontvangt: 
0478 76 56 48

Zondag 24 oktober 2021

Ontbijt aan huis
.

Inschrijvingsformulier af te geven aan de leiding 
of aan het bestuur vóór 15 oktober.

Voor meer informatie kan U terecht bij:
Janssens Patrick De Nefstraat 99  Gierle
0473 55 11 13

Van de Wiel Maurice  Eigenaarsstraat  3
0497 36 58 65

Van den Broeck Jos  Zwaluwstraat 9
0478 76 56 48

U kan ook inschrijven via de website ontbijt aan 
huis.

www.turnkringdegiertjes.be

1 X  Kinderontbijt 

Een smulzak bestaat uit:
- ontbijtgranen
- chocomelk
- 2 sandwiches
- confituur – choco – boter
- een yoghurtje

Prijs 7 €
--------------------------------------------
1 X  Zondagontbijt

- fruitsap
- 2 pistolets
- 1 croissant
- 1 koffiekoek
- kaas
- hesp
- confituur – choco – boter
- een yoghurtje

Prijs 11 €
---------------------------------------------
1 X  Verwen ontbijt

- 1 flesje fruitsap
- 2 pistolets
- 1 croissant
- 1 koffiekoek
- kaas
- hesp
- krabsla
- confituur – choco – boter
- een yoghurtje
- 2 chocolaatjes
- 1x verse fruitsalade

Prijs 15 €
----------------------------------------------



Copy vóór jezelf

Bestelling ontbijt 24 oktober 2021

Naam:…………………………………………………………

Straat+nr:……………………………………………………

Gemeente:………………………………………………….

Heeft besteld en betaald:

…… X Kinderontbijt à 7 € =  …….…………………. .€

…….X Zondag ontbijt à 11 €= …..………………..…€

…….X Verwen ontbijt 15 €=   ………..…………….. €

_____________

TOTAAL : ………………………………€

op rekening van  Turnkring de Giertjes vzw:
BE13 1030 1192 8139

Levering op 24 oktober 2021 tussen:  
aankruisen

08u00 en 09u00

09u00 en 10u00

Ontbijt wordt door uzelf opgehaald  aan sporthal 
Brulens te Gierle tussen

07u00 en 09u00
Bel volgend nummer indien u onverhoopt uw 
ontbijt niet tijdig ontvangt:  0478 75 56 48

Voor meer info
bestuur@turnkringdegiertjes.be
www.turnkringdegiertjes.be

Ontbijtservice

Turnkring de Giertjes vzw

Zondag  24 oktober 2021

Ontbijtservice in 
een straal van ±
15 km

mailto:bestuur@turnkringdegiertjes.be

