
 

Moederdag- 
ontbijt 

 

Zondag 12 mei 2019 
 

Verwen moeder en bestel een (h)eerlijk ontbijt! 
Op zondag 12 mei  vieren we alle moeders! Werkgroep 3+4 wil hieraan meewerken. Wij zorgen voor 
ontbijtkorven met een assortiment van broodjes, beleg, een gekookt eitje, zelfgemaakte confituur en 
zelfgebakken wafels, een stuk fruit, fruitsap, …  
Wij steunen hiermee onze projecten; tvv. ‘de derde en vierde wereld’ : 

BELGIE  - Rik Coninckx : VZW Welzijn 
CHILI  - Caleta Sur 
CONGO  - missiepost van †Pater Pros Deveux  

- missiepost van †Pater Fons Bervoets 
GAMBIA  - Stevoort Nursery School 
TAIWAN  - Lieve Franssens 

Hoe bestel je een ontbijtkorf? 
Vul onderstaand inschrijvingsformulier in en bezorg het ten laatste woensdag 8 mei bij : 
§ Dagbladhandel  – Sint-Maartenplein 21/2 
§ Wereldwinkel – Sint-Maartenplein 48 
§ of bestel online via: ontbijtmoederdag@gmail.com (bestelling is in orde na ontvangst van bevestiging!) 
 
*Prijs : volwassenen: € 12 / kinderen tot 12 jaar: € 6 . Betaling: contant of door overschrijving van het juiste bedrag op 
rekeningnr.  BE58 7351 4012 5679 op naam van “Werkgroep 3+4” met vermelding ‘Moederdagontbijt’ + aantal. 
*Je kan de ontbijtmand  afhalen in de eetzaal van Mariaburcht op zondag 12 mei tussen 8 uur en 9 uur.    
*Leveren aan huis: enkel in Stevoort, vanaf 8 uur, mits een toeslag van € 2,-.  
Voor meer informatie : Anita Toetenel – gsm 0474/56 50 48  of  Bernadette Doucé – gsm 0474/42 46 09 

Werkgroep 3 + 4 dankt u hartelijk voor uw bestelling! 
 

" 
 
Naam*:  ………………………………………………………………………… Telefoon/gsm ……………………….…. 
(*bij overschrijving deze naam vermelden in mededeling aub) 
 
Bestelt voor: Naam: ………………………………………………………………… tel./gsm ………………………………………………… 
 
 Adres: ……………………………………………………………………………………………………………(leveringsadres) 
 

ONTBIJTKORF Prijs Aantal Totaal 

Volwassenen €   12,- … € …………………………. 

Kind (tot + 12j) €    6,- … € …………………………. 

Fles gekoelde bubbels 75cl. €   12,- … € …………………………. 

Toeslag voor levering: € 2,-  

Totaal te betalen 

€ …………………………. 

€ ….…………………. 
 

£ Afhalen tussen 8u en 9u in de eetzaal van Mariaburcht         £   Leveren vanaf 8u:       aanbellen £ of aan de voordeur  £    
 
£ Betaling op rekeningnummer BE58 7351 4012 5679 £ Contant (stop het geld met naam en strookje in een omslag) 

(nog opmerkingen/suggesties? : laat het ons telefonisch weten of vermeld het hier:   ………………………………………………………) 

Nr:     . . . 


