ONTBIJT aan huis
ZONDAG 7 FEBRUARI 2021
Corona heeft onze KWB-afdeling niet tegengehouden om haar leden leuke
activiteiten aan te bieden. Denk maar aan de griezelwandeling, het delen van
foto’s/filmpjes op facebook, het bestellen van potgrond en het online bezoek van
de Sint. Op zondag 7 februari doen we er nog eentje bij: een ontbijt dat bij de KWBleden aan huis geleverd wordt.
Tussen 08.00 uur en 09.00 worden de bestelde ontbijtboxen coronaproof aan je
deur gezet. Door een druk op de deurbel weet je dat alles geleverd is.
Het ontbijt voor een volwassene bedraagt € 17 en bestaat uit 3 kleine pistolets, 2
sandwiches, 2 sneden brood, koffiekoek, fruitsap, fruit, rijstpap, kaas en hesp,
confituur, choco, boter, spek en eieren, vlees-, krab- en eiersalade. De
aangepaste ontbijtbox voor kinderen kost € 10.
Inschrijven kan door het totaalbedrag over te schrijven voor 31 januari 2021 op
rekeningnummer BE76-7875-5039-1295 met vermelding van het aantal ontbijten
voor volwassen en voor kinderen. Vergeet ook zeker niet je naam erbij te noteren.
Alvast ‘Smakelijk eten’!
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