
Zoek je nog een leuk ideetje om vader, opa (of iemand anders) in de watten te leggen, of wil je zelf 
niet staan aan te schuiven bij de bakker ?  

Geen probleem, want op zondag 12 juni stellen wij voor jullie een smakelijk en gezond ontbijt samen. 
Er worden 3 verschillende formules voorzien: een standaard ontbijt, een luxe-ontbijt (voor 2 
personen) en een kidsontbijt. 

  

Je kan de bestelde ontbijten afhalen in de cafetaria van Sporthal De Lichten op zondag 12 juni tussen 
8u en 10u30. Of je kan het ontbijt aan huis laten leveren (tussen 8u en 10u) tegen een kleine 
vergoeding van 2 euro per leveringsadres. OPGELET: levering enkel mogelijk in de volgende 
gemeenten: Heist-op-den-Berg en deelgemeenten, Hulshout en deelgemeenten, Ramsel, Tremelo en 
Baal, Begijnendijk en Betekom, Keerbergen, Putte en deelgemeenten. 

De opbrengst van de verkoop van deze ontbijten zal integraal aangewend worden 
voor de sportieve werking van onze club.  

Je kan heel eenvoudig online bestellen door de QR code hiernaast te scannen 
of via volgende website: https://bit.ly/ontbijtAVZK2022 
 
Inschrijven kan ook door de achterzijde van dit formulier in te vullen en te 
bezorgen aan 1 van de bestuursleden 
 

Standaard ontbijt 
(1 persoon) 

2 pistolets 
1 croissant 

 1 chocoladebroodje 
zoet en hartig beleg 

 fruit 
fruitsap 
actimel 
yoghurt 

 

 
14 euro 

Luxe ontbijt 
(2 personen) 

 
Standaard ontbijt (2 pers)  

+ 
extra beleg 
1 fles cava 

extra versnapering 
 
 

 

 

38 euro 

Kids ontbijt 
(1 persoon) 

1  pistolet 
1 sandwich 

1 donut 
zoet en hartig beleg 

fruit 
chocomelk 

actimel 
yoghurt   

ontbijtgranen                  
verrassing 

 

10 euro 



Bestelformulier ontbijtactie AVZK  

(Bij levering, gelieve 1 formulier per leveringsadres te gebruiken) 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Levering/Afhalen 

□ Wij komen het ontbijt afhalen in de cafetaria van Sporthal De Lichten op zondag 12 
juni tussen 8u en 10u30 

□  Gelieve het ontbijt af te leveren op bovenstaand adres tussen 8u en 10u (2 euro per 
leveringsadres) 
OPGELET: levering enkel mogelijk in de volgende gemeenten: Heist-op-den-Berg en 
deelgemeenten, Hulshout en deelgemeenten, Ramsel, Tremelo en Baal, Begijnendijk en 
Betekom, Keerbergen, Putte en deelgemeenten.  

Ontbijtformules 

………   Standaard ontbijt (1 persoon)   x 14 euro   = ………………… euro 

………   Luxe ontbijt (2 personen)  x 38 euro = ………………… euro 

……… Kids ontbijt (1 persoon)   x 10 euro = ………………… euro 

� Ik wens graag extra (worden apart verpakt) 

  ……… pistolets x 0,5 euro/stuk   = ………………… euro 

  ……… sandwiches x 0,5 euro/stuk  = ………………… euro 

Indien levering, leveringskost 2 euro per leveringsadres     = ………………… euro 
        ____________ 

     Totaal bedrag  = ………………. Euro 

 

Bezorg bovenstaand ingevuld formulier uiterlijk vrijdag 3 juni aan 1 van de bestuursleden, of stuur 
dit digitaal naar volgend mailadres: bestuur.avzk@gmail.com  

 

Of vul het online formulier in via  https://bit.ly/ontbijtAVZK2022   of 

 

 

Betaling bij voorkeur via overschrijving op rekeningnummer BE39 7332 0712 3019 van AVZK, met 
vermelding van ontbijt + naam van de besteller.  

Bestelling is pas definitief na ontvangst van de betaling.  

Alvast bedankt voor jullie steun ! 


