
Geel Punt 

 
 

ONTBIJT BUFFET   KWB - GEEL-PUNT 

Zondag 9 november 2014 vanaf 8h30 

Op zondag 9 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 3 november. 

Andere niet te vergeten KWB activiteiten : 

Zaterdag 25 oktober vertrek tussen 18u en 19u: Pillampentocht 

We voorzien een tocht van 5 km. Voor de jongsten zijn er foot´s die ze moeten 

herkennen en voor de mama´s en de papa´s een opdracht. Iedereen inschrijven klein 

en groot. Leden 1€ en niet leden betalen 2€. Wij zorgen na de tocht voor warme soep! 

Einde is voorzien rond 22u15. Zaklamp, fluo-vestjes en stevig schoeisel niet vergeten ! 

Zondag 26 oktober vertrek tussen 8u en 15u: Gerebernus Wandeldag 

Vertrek en aankomst aan de parochiezaal 

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

hier afknippen 

 
 

Naam : _______________________________      neemt deel aan het ontbijt buffet met : 

 Aantal volwassenen  : ____  aan 7 euro per persoon  =   _______ 

 Aantal kinderen van 12 tot/met 17 jaar : ____  aan 5 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 3 november 2014 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. 


