
Geel Punt

 
 

ONTBIJT BUFFET   KWB - GEEL-PUNT 

Zondag 13 november 2011 vanaf 8h30 

Op zondag 13 november nodigen wij iedereen uit, zowel leden als niet-leden, om in de 

parochiezaal te komen genieten van ons KWB ontbijt buffet. 

 

Van 8u30 tot 11u00 ben je welkom in de parochiezaal en zal de koffie 

of thee klaar staan.  Je kan dan je keuze maken uit spek (met 

eieren), een eitje of een broodje met confituur, choco, kaas of hesp.  

Ook koffiekoeken en croissants zullen niet ontbreken.  

Om een idee te hebben van de hoeveelheid die we moeten bestellen 

vragen wij u om op voorhand in te schrijven en te betalen bij Remi 

Vangenechten (Steenovens), Jan Buyens (Leeks), Guy Verhaert 

(Velveken), via een van de andere bestuursleden van KWB of via 

overschrijving op onderstaand rekeningnummer en dit vóór 6 

november. 

 

Andere niet te vergeten KWB activiteiten : 

Zaterdag 5 november vanaf 9u30 :  

Dit is de laatste papierslag die door de KWB georganiseerd wordt.  Vanaf 2012 vervalt de 

subsidie van de stad en IOK verbiedt ons (voorlopig ?) nog langer papierslagen te 

organiseren.  De KWB wenst in ieder geval iedereen te bedanken die al die jaren papier 

voor ons verzamelde.  We zullen eveneens kledij voor Wereldmissiehulp meenemen.  

Wij hopen jullie op een van deze activiteiten te mogen verwelkomen.  

hier afknippen 

 
 

Naam : _______________________________      neemt deel aan het ontbijt buffet met : 

 Aantal volwassenen  : ____  aan 6 euro per persoon  =   _______ 

 Aantal kinderen van 12 tot/met 17 jaar : ____  aan 4 euro per persoon  =   _______ 

 Aantal kinderen van 3 tot/met 11 jaar : ____  aan 3 euro per persoon  =   _______ 

 Aantal kinderen jonger dan 3 jaar : ____  gratis 

Totaal    =   _______ euro 

Alstublieft terug bezorgen vóór 6 november 2011 aan : Guy Verhaert (Velveken 102), 
Remi Vangenechten (Steenovens 15) of Jan Buyens (Leeks 54) of via storting op rekening-

nummer IBAN BE47 7875 5480 3280 met vermelding van uw naam en aantal personen. 


