Wil jij iemand verrassen met een lekkere ontbijtkorf? Of gezellig samen brunchen met de familie op
een zondagochtend? Dat kan! Op zondag 6 mei maken de tippers van Chiro Berlaar-Heikant verse en
superlekkere ontbijtkorven klaar die u kan ophalen op de meisjeschiro (Heistsebaan 83A) of aan huis
kan laten leveren op het gewenste uur. Leveren gaat indien u in deze dorpen woont : Bevel, Nijlen,
Lier, Koningshooikt, Itegem, Berlaar, Heist-op-den-Berg, Gestel, Kessel, Beerzel en Putte. U kan
kiezen uit volgende ontbijtkorven :
Ontbijtkorf 1 (1 KIND) : cornflakes, melk, fruitsap, yoghurtdrankje, 1 sandwich, choco, confituur,
babybel, donut, smeerkaas en een verrassing!
= 6EURO
Ontbijtkorf 2 (1 VOLWASSENEN) : 2 pistolets, kaas, hesp, choco, confituur, boter, suiker, koffie, thee,
melk, yoghurt, croissant, koffiekoek, versgeperst appelsiensap en een stuk fruit.
=10 EURO
Ontbijtkorf 3 : (LUXE VOOR 2 PERSONEN) : 4 pistolets, 2 croissants, 4 koffiekoeken, cava, yoghurt,
fruitsla, chocolade, kip curry, preparé, smeerkaas, versgeperst appelsiensap, koffie, thee, melk,
suiker, boter, choco, confituur, kaas en hesp.
=30 EURO
Graag zouden we alle bestellingen voor 1 mei ontvangen hebben op het emailadres :
tippersontbijtkorven@gmail.com of via de invulstrookjes die u met de leden mag meegeven of op
een chirozondag mag komen afgeven aan de tippersleiding.
Hierin vermeld je welk ontbijtkorf u kiest, welk uur u de korf wil laten brengen of komen ophalen.
De uren die u kan kiezen zijn:
9u-10u
10u-11u
11u-12u
Als er een speciale boodschap bij de ontbijtkorf moet, mag u deze ook in de mail sturen of op het
invulstrookje noteren.
De inschrijving is pas in orde als het geld gestort is op rekeningnummer : BE14 0635 1819 8283
Vermeld zeker je naam bij de storting en als mededeling ‘ONTBIJT TIPPERS’
! Bij een levering wordt wel een klein bedrag van 2 euro aangerekend. Hou hier dus ook rekening
mee met het storten!
Bij vragen mag u dit altijd in de mail zetten of bellen naar de tippersleiding, Lauranne
(0495/89.87.34), Yara (0477/05.15.52), Yoni (0492/92.20.96) en Panda (0471/08.95.81)
De winst van deze verkoop gaat naar de tipperskas waardoor we leuke dingen kunnen doen op
kamp! Dus alvast bedankt!
De tippers van de Hei

Invulstrookje voor ontbijtkorven van de tippers (gelieve dit mee te geven met de tippers of zelf
afgeven op een chirozondag aan de tippersleiding (Lauranne, Yara, Yoni en Panda) of vermeld alle
info in de mail.
Besteller (Naam):…………………………………………….……………………………………………………………………………………
Telefoonnummer :……………………………………………………………………………………………………………………………….
Emailadres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Leveradres (indien u dit wenst)…………………………………………………………………………………………………………….
Extra boodschap dat in de ontbijtkorf moet (bv; voor de allerliefste mama,…)
:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ik wil mijn ontbijtkorf aan huis geleverd (+ 2 euro extra)
Ik wil mijn ontbijtkorf zelf komen halen
Het uur dat je wil komen halen/ laten leveren
9 uur-10 uur
10 uur – 11 uur
11 uur – 12 uur

Ontbijtkorf 1 (KIND) ……. X 6euro

= …………. eur

Ontbijtkorf 2 (VOLW) …….. X 10 euro

=…………...eur

Ontbijtkorf 3 (LUXE) ……… X 30 euro

=……….....eur

Laten leveren

=……………eur (2 euro per adres, niet per korf)

TOTAAL

=…………..eur

Extra opmerking:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PS : zodra we het invulbriefje of de mail ontvangen hebben en de betaling op de rekening zien, krijg
je van ons een bevestigingsmail dat alles in orde is.
Superbedankt om ons te steunen!
De tippers van de Hei

