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Handtekening

Via overschrijvingContant bij één van de medewerkers.Ik betaal

NeeJaAanbellen bij levering?

Aantal:

Totaal bedrag                        €.

Personen aan € per persoon

zelf ophalen in het Ontmoetingscentrum
van Olsene  om ............ uur .

thuis bezorgd voor 9u.

Ik wil mijn pakket:

Postcode:Gemeente: 

Leveradres:                              nr.: 

Telefoonnummer / GSM :

Naam:

Gelieve in drukletters in te vullen

U kunt pakketten bestellen via de site
valentijnsontbijt.openjeugdwerk.be
of door de bestelstrook onderaan in te vullen en af te geven 
samen met het gepaste bedrag.

Tot en met 28 januari betaal je € 9 per persoon.
Na deze datum wordt dit € 11 per persoon.
Laaste besteldag is 2 februari.Laaste besteldag is 2 februari.

U kan ook overschrijven naar de rekening 
van Open Jeugdwerk:
IBAN : BE85 8538 8888 6006
BIC : SPAA BE 22 - CRELAN BANK
met vermelding: 
“ontbijt + telefoonnummer”.

De bestelstrook  kan u afgeven op volgende adressen:De bestelstrook  kan u afgeven op volgende adressen:

Zulte:
Peirs - Van Gheluwe : Staatsbaan 129
Joram David: Moerbeekstraat 41

Olsene:
Ulrieke Dekens: Brouwershoek 4 
Zoë Struyve: Sint-Pieterstraat 34

Machelen:Machelen:
Kurt Dubois (nv Wilpa): Kruishoutemstraat 6
Dagbladhandel Dimitri: Kloosterstraat 3

We leveren op zondag 11 februari 2018, 
‘s morgens vroeg een groot ontbijtpakket
met alles erop en eraan aan uw deur!

We doen ons best  om het ontbijt voor 9 uur ’s morgens
aan  uw deur te leveren (voor de mensen buiten Zulte kunnen 
we dit niet garanderen).

Natuurlijk is het ook mogelijk om uw ontbijtpakket op te halen. Natuurlijk is het ook mogelijk om uw ontbijtpakket op te halen. 
Dat kan tot 10.30 uur, in het Ontmoetingscentrum
( Kerkstraat 36 ) in Olsene.

Het ontbijt wordt zeker geleverd in 
Zulte, Olsene, Machelen, Deinze, Waregem, 
Kruishoutem, Deerlijk, Desselgem, Sint-Eloois-Vijve, 
Dentergem en Oudenaarde. 

IIndien de gemeente waar u een pakket wil laten leveren hier 
niet tussen staat, of als u nog vragen hebt, 
neem dan contact op met 

 Toya Vandenhende 0487/ 49 24 65 .

Open Jeugdwerk 
Zulte-Olsene-Machelen vzw
bezorgt U ook dit jaar 

een geslaagde Valentijnsdag !


