
Beste 

Voor het 8ste jaar op rij organiseren wij een ontbijt-aan-huis actie  ten voordele van BOKS vzw. Speciaal voor u én dit goede 

doel kruipen wij op zondag 4 december 2022 wat vroeger uit ons bed en bezorgen wij  u met plezier een ontbijtpakket vol 

lekkers aan huis. 

Het enige dat u hoeft te doen is een keuze maken uit onderstaande pakketjes, het totale bedrag te betalen op volgend 

rekeningnummer: BE19 7330 3010 7012 op naam van Steven Willockx of te betalen aan de persoon waarbij u het 

ontbijtpakket besteld, zo kan u op zondag 4x december genieten van een heerlijk sinterklaasontbijt. 

Uw betaling  geldt als bevestiging van uw bestelling !  

U kan op twee manieren bestellen,  voor woensdag 30 november 2022: 

• Door te mailen naar stevenwillockx@hotmail.com of te bellen naar Steven Willockx 

(0494/70.13.38) met vermelding van het aantal gewenste pakketjes, gewenste leveringsuur 

en het leveringsadres;  

• Door de inschrijvingsstrook op te sturen naar Steven Willockx (Verbindingsstraat 6, 9120 Vrasene) of af te geven 

aan de persoon waarbij u het ontbijtpakket besteld. 

 

U heeft keuze uit volgende pakketjes: 

                1.KIDS                   € 8 

(sandwich, boterkoek, chocomelk, fruit, watertje,  

 confituur, gadget, chocolade mannetje, …) 

2.VOLWASSENEN        € 12 

(2 pistolets, croissant, ei, fruitsap, yoghurt, fruit, charcuterie,  

 chocolade mannetje, confituur, boter, watertje, …) 

3.DELUXE               € 25 

(2 pistolets, croissant, flesje cava, ei, fruit, yoghurt, fruitsap,  

chocolade mannetje, confituur, boter, Coté D’or pakket,  charcuterie, 

 watertje,….) 

4. ETEN OP SPEELPLEIN BARTJE VANAF 9U (NIEUWE FORMULE)    € 20 

Bij deze formule kunnen maximaal 100 personen komen eten op speelplein bartje. 

 (Adres: Floralaan 35 9120 Beveren)  

Het eten zal er opgediend worden in buffetvorm:  

 Keuze uit volgende mogelijkheden: pistolets, croissant, koffiekoeken, sandwiches, spek met ei, fruitsap, yoghurt, 

fruit, charcuterie,  chocolade mannetje, confituur, boter + inclusief WARM DRANK) 

 

 

                              

       
                          

We leveren in volgende regio’s te 

Oost-Vlaanderen: 

- Waasland 

- Dendermonde 

In provincie Antwerpen leveren wij 

in volgende gemeentes en steden: 

Zwijndrecht, Linkeroever, Groot 

Antwerpen, Brasschaat, Schoten, 

Hove, Edegem, Kontich, Lint, 

Aartselaar, Hemiksem, Schelle, Niel, 

Rumst, Boom, Mortsel, Boechout, 

Borsbeek, Wommelgem, Wijnegem, 

Willebroek, Puurs, Sint-Amands, 

Bornem, Lier en Mechelen 

 



 

 

                              

 

 

 
 

 

                                                  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSSTROOK                                                                                           

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

Straat: ….…………………………………………………………………………….      

Gemeente:……………….………………………………………..……………… 

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

E-mailadres:……………………… ……………………………………………….  

 

Aantal ontbijten:  KIDS                 x € 8    VOLWASSENEN               x € 12     DELUXE                x € 25= € …..……….  

Eten op speelplein bartje                   x € 20 

Te leveren tussen         7.00u-8.00u               8.00u-9.00u                 9.00u-10.00u                   10.00u-11.00 

 

BETAALD AAN: ………………………………………. 

HANDTEKENING: 


