
Inschrijving binnenbrengen uiterlijk op 6 mei bij: 

 

Ilse Verdickt, Grimbergsesteenweg 137, Eppegem 
of 

Marc Dewinter, Brouwershof 16, Eppegem 

of 

via onze website: www.kfhit.be 
 

  

 

 

Levering enkel in groot Zemst 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De Koninklijke fanfare 

Hoop in de Toekomst 

Eppegem 

 

www.kfhit.be 

 

 

Ontbijt-aan-huis! 
 

ZONDAG 13 MEI 2018! 
 

Op zondag 13  mei organiseert de fanfare van Eppegem 

haar ‘ontbijt-aan-huis’ actie.  

 

Een heerlijk ontbijt om de dag mee te beginnen en zonder 

dat je er zelf veel moet voor doen! 

 

Onze actie valt op moederdag! Het ideale verrassings-

geschenk! 
 

 

Inschrijven kan tot uiterlijk 6 mei

http://www.kfhit.be/


 Ontbijt-aan-huis! 
 

Ontbijt volwassenen: 

fruitsap, 1 pistolet, 1 sandwich, 1 koffiekoek, salami, confituur, 

smeerkaasje, gekookt ei, boter, yoghurt, peperkoek 

 

Ontbijt kinderen: 

chocomelk, cornflakes, 1 sandwich, 1 donut, choco, kaasje, yoghurt en 

een kleine verrassing 

 

Ontbijt luxe: 

een flesje bubbels, fruitsap, 1 pistolet, 1 croissant, 1 sandwich, 

toastjes, zalm, chavroux, confituur, salami, gekookt ei, boter, 

yoghurt 
 

(De samenstelling kan lichtjes afwijken op het moment van de levering) 

 

 

Geheugensteuntje… wat heb je besteld? 
 

Ontbijt volwassenen:   ………     stuks aan  € 11 

Ontbijt kinderen:        ………     stuks aan  € 7 

Ontbijt luxe:               ………     stuks aan € 15 
 

Te betalen:  ………… €  cash / overschrijving BE97 4297 1016 0149 

 

Levering:                 7.30 – 8.30       8.30 – 9.30     9.30 – 10 
 

Of zelf af te halen in school De Waterleest te Eppegem 

tussen 7.30 en 9.45 uur 

 

Probleempje: bel 0495 83 37 05 

 Ontbijt-aan-huis! 
 

Bestelling: 
 

Naam:  ………………………………………………………………………………… 

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

 ………………………………………………………………………………… 

Tel: ………………………………………………………………………………… 
  

Wenst zijn ontbijt (gewenste aanduiden aub) 

 O te laten leveren tussen: O 7.30 en 8.30 

 O 8.30 en 9.30 

 O 9.30 en 10 

O zelf af te halen tussen 7.30 en 9.45 uur 
      

Ontbijt volwassenen: ………………… stuks aan € 11 

Ontbijt kinderen:  ………………… stuks aan € 7 

Ontbijt luxe: ………………… stuks aan € 15 
 

Te betalen: …………………………€  
 

U betaalt deze ontbijten bij inschrijving (schrappen wat niet past)  

O cash 

O met overschrijving op rekeningnummer  

BE97 4297 1016 0149  

met melding ‘OAH’ + uw naam 


