
D.V. zaterdag  3 april 2021 
(zaterdag voor Pasen) 

 

ONTBIJT ACTIE 
Ook een lekker verwenontbijt thuisbezorgd?  

Dit jaar willen we als zondagsschool een ontbijt actie organiseren voor ons 

sponsorkindje Fayoutchinie Saintume . Ons plan was om dit gezamenlijk in Rehoboth te 

doen maar i.v.m. corona bezorgen wij het bij u thuis. 

 

Hieronder kunt u aangeven welk ontbijt u wilt en hoe laat u het ontbijt wilt laten 

bezorgen. Ook is het mogelijk  om een ontbijt aan iemand te schenken. Hierover kunt u 

bellen of een appje sturen naar Heleen van Oerle 0630588740 of Mieke Vos  

0612819781. 

 

Uw gegevens: 

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

Adres:                 …………………………………………………………… 

Telefoonnummer:  …………………………………………………………. 

 

 

Betaling: 

0 ik betaal contant €….,…  en heb het geld bijgevoegd in een envelop. 

0 ik wacht op een tikkie en heb mijn mobiele nummer ingevuld. 

 

Bezorging: 

0 Ik wil mijn bestelling laten bezorgen tussen 7.30 en 8.30 uur. 

0 Ik wil mijn bestelling laten bezorgen tussen 8.30 en 9.30 uur. 



 

Welk ontbijt kiest u ( graag ook het aantal invullen) 

 

0 Ontbijt standaard voor 1 persoon €  7,50 aantal……. 

  Verpakt in luxe doos, bestaat uit: zacht wit bolletje, croissant ,beschuit,         

roomboter, div. hartig en zoet beleg ,gekookt eitje, melk, theezakje en flesje jus 

d’orange. 

 

0 Familieontbijt standaard aantal …. 

Bovenstaande voor 5 personen € 30,00 

 

0 Uitgebreid ontbijt voor 1 persoon € 10,00 aantal……. 

  Verpakt in luxe doos, bestaat uit:  zacht wit en tarwe bolletje, croissant, krentenbol, 

ontbijtkoek, roomboter, div. hartig en zoet beleg, gekookt eitje, melk, bakje yoghurt met 

muesli,  theezakje, flesje jus d’orange. 

 

0 Uitgebreid Familieontbijt  aantal….. 

Bovenstaande  voor 5 personen € 40,00 

 

0 Kinderontbijt voor 1 persoon € 5,00 aantal…… 

 Verpakt in een tasje.  Bestaat uit: wit bolletje, krentenbolletje, roomboter, zoet beleg 

,een pakje Fristy en een verrassing… 

 

Graag inleveren vóór 29 maart bij: 

Heleen van Oerle , Grote Kerkstraat 2. Tel: 0630588740 

of Mieke Vos, Veldstraat 12, Tel: 06 12819781 


