
 
 
 
 

 
 
 

Diepenbeek, januari 2019 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Beste speelsters, ouders, supporters  
 
In de enveloppe vinden jullie de kaarten terug van onze jaarlijkse Valentijnontbijtkorven die zullen 
plaatsvinden op zondag 10 februari. Een ideaal moment om jullie geliefden vroegtijdig te 
verrassen met een uitgebreid ontbijt of schenk het aan iemand cadeau. 
 
Binnen Diepenbeek leveren we aan huis, daarvoor dient met 1,5€ extra te betalen. Let wel op, we 
leveren niet buiten Diepenbeek. 
 
Breng de verkochte kaarten samen met het geld binnen bij een van de bestuursleden (of trainer) 
voor 1 februari! Liefst per clublid in een gesloten omslag.  
 
Graag vragen we aan iedereen zijn uiterste best te doen om de verkoop te laten slagen om onze 
clubkas te spijzen.  
 
Alvast bedankt voor de geleverde inspanningen die jullie telkens weer opnieuw doen. 
 
 
 
 
Vriendelijke groeten 
 
 
 
Het bestuur 
 
 
 
Ps. De onbijtkorven worden afgehaald in de zaal van de school De Loep (Toekomststraat 45, 
Diepenbeek) 



 NR …….         
Ontbijtkorf voor 1 persoon 
ZONDAG 10 februari ‘19 
voor de spotprijs van € 10 

 
Naam : ……………………………………………………………. 
 

o zal afgehaald worden aan zaal school De Loep  tussen 8–10u00  

o dient gebracht op volgend adres (+  € 1,50)  ..………………………. 
 
 ………………………………………………………………………… 
Gelieve onmiddellijk  bij bestelling te betalen : € ……………………. 
 
Mee te brengen door betrokkene bij het afhalen op 10 februari ‘19 
 
 
 
 
 

 NR …….         
Ontbijtkorf voor 1 persoon 
ZONDAG 10 februari ‘19 
voor de spotprijs van € 10 

 
Naam : ……………………………………………………………. 
 

o zal afgehaald worden aan zaal school De Loep  tussen 8–10u00  

o dient gebracht op volgend adres (+  € 1,50)  ..………………………. 
 
 ………………………………………………………………………… 
Gelieve onmiddellijk  bij bestelling te betalen : € ……………………. 
 
Mee te brengen door betrokkene bij het afhalen op 10 februari ‘19 
 

  
 

 
NR …….         

Ontbijtkorf voor 1 persoon 
ZONDAG 10 februari ‘19 
voor de spotprijs van € 10 

 
Naam : ……………………………………………………………. 
 

o zal afgehaald worden aan zaal school De Loep  tussen 8–10u00  

o dient gebracht op volgend adres (+  € 1,50)  ..………………………. 
 
 ………………………………………………………………………… 
Gelieve onmiddellijk  bij bestelling te betalen : € ……………………. 
 
Mee te brengen door betrokkene bij het afhalen op 10 februari ‘19 

  NR …….         
Ontbijtkorf voor 
1 persoon à € 10 

 
naam : ……………………. 
 
o zal afgehaald worden aan zaal 

school De Loep  tussen  
 8u00 –10u00 
o dient gebracht op volgend adres  
 (+  € 1,50)  ..…………………………………… 
 
…………………………………… 
 
In te leveren bij de club vóór 1 februari ‘19 
 
 
 
  
 

 NR …….         
Ontbijtkorf voor 
1 persoon à € 10 

 
naam : ……………………. 
 
o zal afgehaald worden aan zaal 

school De Loep  tussen  
 8u00 –10u00 
o dient gebracht op volgend adres  
 (+  € 1,50)  ..…………………………………… 
 
…………………………………… 
 
In te leveren bij de club vóór 1 februari ‘19 
 
 
 
 

 NR …….         
Ontbijtkorf voor 
1 persoon à € 10 

 
naam : ……………………. 
 
o zal afgehaald worden aan zaal 

school De Loep  tussen  
 8u00 –10u00 
o dient gebracht op volgend adres  
 (+  € 1,50)  ..…………………………………… 
 
…………………………………… 
 
In te leveren bij de club vóór 1 februari ‘19 
 
 



 NR …….         

Ontbijtkorf voor 2 personen 

ZONDAG 10 februari ‘19 

voor de spotprijs van € 18 

 
Naam : ……………………………………………………………. 
 

o zal afgehaald worden aan zaal school De Loep  tussen 8–10u00  

o dient gebracht op volgend adres (+  € 1,50)  ..………………………. 
 
 ………………………………………………………………………… 
Gelieve onmiddellijk  bij bestelling te betalen : € ……………………. 
 
Mee te brengen door betrokkene bij het afhalen op 10 februari ‘19 

 
 
 
 

   NR …….         

Ontbijtkorf voor 2 personen 

ZONDAG 10 februari ‘19 

voor de spotprijs van € 18 

 
Naam : ……………………………………………………………. 
 

o zal afgehaald worden aan zaal school De Loep  tussen 8–10u00  

o dient gebracht op volgend adres (+  € 1,50)  ..………………………. 
 
 ………………………………………………………………………… 
Gelieve onmiddellijk  bij bestelling te betalen : € ……………………. 
 
Mee te brengen door betrokkene bij het afhalen op 10 februari ‘19 

 
 
 
 

   NR …….         

Ontbijtkorf voor 2 personen 

ZONDAG 10 februari ‘19 

voor de spotprijs van € 18 

 
Naam : ……………………………………………………………. 
 

o zal afgehaald worden aan zaal school De Loep  tussen 8–10u00  

o dient gebracht op volgend adres (+  € 1,50)  ..………………………. 
 
 ………………………………………………………………………… 
Gelieve onmiddellijk  bij bestelling te betalen : € ……………………. 
 
Mee te brengen door betrokkene bij het afhalen op 10 februari ‘19 

 
 
 
 
         

 NR …….         
Ontbijtkorf voor 

2 personen à € 10 

 
naam : ……………………. 
 
o zal afgehaald worden aan zaal 

school De Loep  tussen  
 8u00 –10u00 
o dient gebracht op volgend adres  
 (+  € 1,50)  ..…………………………………… 
 
…………………………………… 
 
In te leveren bij de club vóór 1 februari ‘19 
 
 
 
 

   NR …….         
Ontbijtkorf voor 

2 personen à € 10 

 
naam : ……………………. 
 
o zal afgehaald worden aan zaal 

school De Loep  tussen  
 8u00 –10u00 
o dient gebracht op volgend adres  
 (+  € 1,50)  ..…………………………………… 
 
…………………………………… 
 
In te leveren bij de club vóór 1 februari ‘19 
 
 
 
 

   NR …….         
Ontbijtkorf voor 

2 personen à € 10 

 
naam : ……………………. 
 
o zal afgehaald worden aan zaal 

school De Loep  tussen  
 8u00 –10u00 
o dient gebracht op volgend adres  
 (+  € 1,50)  ..…………………………………… 
 
…………………………………… 
 
In te leveren bij de club vóór 1 februari ‘19 
 



 NR …….         
Luxe ontbijtkorf voor 2 personen 
ZONDAG 10 februari ‘19 
voor de spotprijs van € 25 

 
Naam : ……………………………………………………………. 
 

o zal afgehaald worden aan zaal school De Loep  tussen 8–10u00  

o dient gebracht op volgend adres (+  € 1,50)  ..………………………. 
 
 ………………………………………………………………………… 
Gelieve onmiddellijk  bij bestelling te betalen : € ……………………. 
 
Mee te brengen door betrokkene bij het afhalen op 10 februari ‘19 
 
 
 

 NR …….         
Luxe ontbijtkorf voor 2 personen 
ZONDAG 10 februari ‘19 
voor de spotprijs van € 25 

 
Naam : ……………………………………………………………. 
 

o zal afgehaald worden aan zaal school De Loep  tussen 8–10u00  

o dient gebracht op volgend adres (+  € 1,50)  ..………………………. 
 
 ………………………………………………………………………… 
Gelieve onmiddellijk  bij bestelling te betalen : € ……………………. 
 
Mee te brengen door betrokkene bij het afhalen op 10 februari ‘19 
 
 
 
 

 NR …….         
Luxe ontbijtkorf voor 2 personen 
ZONDAG 10 februari ‘19 
voor de spotprijs van € 25 

 
Naam : ……………………………………………………………. 
 

o zal afgehaald worden aan zaal school De Loep  tussen 8–10u00  

o dient gebracht op volgend adres (+  € 1,50)  ..………………………. 
 
 ………………………………………………………………………… 
Gelieve onmiddellijk  bij bestelling te betalen : € ……………………. 
 
Mee te brengen door betrokkene bij het afhalen op 10 februari ‘19 
 

  NR …….         
Luxe-Ontbijtkorf voor 

2 personen à € 25 
 
naam : ……………………. 
 
o zal afgehaald worden aan zaal 

school De Loep tussen 8u00 –
10u00 

o dient gebracht op volgend adres  
 (+  € 1,50)  ..…………………………………… 
 
…………………………………… 
 
In te leveren bij de club vóór 1 februari ‘19 
 
 
 

NR …….         
Luxe-Ontbijtkorf voor 

2 personen à € 25 
 
naam : ……………………. 
 
o zal afgehaald worden aan zaal 

school De Loep tussen 8u00 –
10u00 

o dient gebracht op volgend adres  
 (+  € 1,50)  ..…………………………………… 
 
…………………………………… 
 
In te leveren bij de club vóór 1 februari ‘19 
 
 
   
 

NR …….         
Luxe-Ontbijtkorf voor 

2 personen à € 25 
 
naam : ……………………. 
 
o zal afgehaald worden aan zaal 

school De Loep tussen 8u00 –
10u00 

o dient gebracht op volgend adres  
 (+  € 1,50)  ..…………………………………… 
 
…………………………………… 
 
In te leveren bij de club vóór 1 februari ‘19 
 


