
I N S C H R I J V I N G S S T R O O K
Familie: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel./GSM.: ........................................................................................................................ Lidnummer:  .............. - .............. - .............

schrijft in voor het ontbijt op zondag 20 januari 2013
Ons gezin neemt deel met (namen & geboortedata vermelden):

volwassenen:............................................................................................................................................................................................................................................................................................

kinderen van 5 tot en met 13 jaar: ........................................................................................................................................................................................................................

kinderen van 1 tot en met 4 jaar: ...............................................................................................................................................................................................................

deelname: volwassenen € 8,00 /persoon x  .......... =  € ...................................

kind 5 t/m 13 j. € 4,00 /kind x  .......... =  € ...................................

kind 1 t/m 4 j. € 2,00 /kind x  .......... =  € ................................... TOTAAL: € .....................................

o betaalt hierbij 
o betaalt via bankoverschrijving: BE60 8802 1382 9170 van Gezinsbond Petegem
Strook bezorgen op het secretariaat (post, fax, email) Kouterlosstraat 69, 9800 Deinze, fax 09/386.78.35, email: info@careel.be; vóór 13/01/2013.

Beste leden,

bij het begin van het nieuwe jaar wensen wij u uiteraard het allerbeste voor uw gezin, uw familie
en vrienden, uw buren, uw wijk, onze grote gezinsbondsfamilie. 
We starten met een feestelijk ontbijt voor al onze leden en hun kinderen. Wie op voorhand inge-
schreven is, verwachten wij vanaf 9.30 u in Kids Adventure, de binnenspeeltuin in de Bisschopstraat
6 te Deinze. Tot 11 uur kunt u aanzitten aan een uitgebreide ontbijttafel. Na het ontbijt kunnen de
kinderen zich amuseren op de talrijke speeltuigen, en hebben de volwassenen de tijd om kennis te
maken met andere bondsleden en kunnen wij u ook het jaarprogramma 2013 voorstellen.

Zoals vorig jaar verwachten wij u voor een uitgebreid ontbijt:
- keuze uit croissants, boterkoeken en chocoladekoeken
- diverse broodjes (beleg: ham, kaas, choco, konfituur)
- fruitassortiment, verse fruitsalade, yoghurt
- diverse soorten cornflakes en ontbijtgranen
- koffie, fruitsap, thee, melk, chocomelk 

Deelnameprijs (enkel voor leden van de Gezinsbond Petegem):
8,00 euro per persoon voor volwassenen 
4,00 euro per persoon voor kinderen van 5 tem 13 jaar
2,00 euro per persoon voor kinderen van 1 tem  4 jaar
kinderen tot 1 jaar gratis.
Aan de inkom wordt een extra korting van 1,00 euro per betalend kind op de
spaarkaart geplaatst. Vergeet dus uw spaarkaart niet ! (de gezinsbond van
Petegem betaalt de toegangsprijs en een deel van het ontbijt).

Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk !
Dit kan door onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld op te sturen, te mailen of te faxen en het
bedrag over te schrijven op rekeningnr.: BE60 8802 1382 9170 (BIC: HBKA BE22) van de
Gezinsbond Petegem, p/a Kouterlosstraat 69, Deinze vóór 13 januari.
Emailadres: info@careel.be - faxnr 09/3867835

Gezinsbond afdeling Petegem
nodigt alle leden uit voor een heerlijk

ontbijt op zondag 20 januari 2013
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