
Ten voordele van het buitenlands kamp in 2022! 
 

Wanneer? Zondag 13 februari 2022 

Waar? Aan huis gebracht, hoe gemakkelijk is dat?! 

 

Wat kan je op je schotel verwachten? 

 

Ontbijt voor kinderen:          ……. X €7 

1 pistolet, 1 koffiekoek (chocolade), 1 potje choco, 1 roos vleesje,  

1 sapje fruitsap, een stuk vers fruit  

 

Vegetarisch ontbijt voor kinderen:        ……. X €7 

1 pistolet, 1 koffiekoek (chocolade), 1 potje choco, 1 snede kaas,  

1 sapje fruitsap, een stuk vers fruit  

 

Ontbijt voor volwassenen:          ……. X €11 

2 pistolets, 1 croissant, 1 koffiekoek (chocolade), 1 potje confituur,  

1 potje choco, 1 botertje, 1 snede kaas, 1 snede hesp, 1 sapje fruitsap 

een stuk vers fruit  

 

Vegetarisch ontbijt voor volwassenen:        ……. X €11 

2 pistolets, 1 croissant, 1 koffiekoek (chocolade), 1 potje confituur,  

1 potje choco, 1 botertje, 2 sneden kaas, 1 sapje fruitsap, een stuk vers fruit  

 

Luxe ontbijt voor volwassenen:          ……. X €15 

2 pistolets, 1 croissant, 1 koffiekoek (chocolade),1 potje confituur,  

1 potje choco, 1 botertje, 1 snede kaas, 1 snede hesp, 1 sapje fruitsap,  

een stuk vers fruit + potje yoghurt + 1 flesje cava  

 

Vegetarisch luxe ontbijt voor volwassenen:        ……. X €15 

2 pistolets, 1 croissant, 1 koffiekoek (chocolade),1 potje confituur,  

1 potje choco, 1 botertje, 2 sneden kaas, 1 sapje fruitsap,  

een stuk vers fruit + potje yoghurt + 1 flesje cava  

 

Naam ………………………………………………………………    Telefoonnummer: …………………………………………………
                    (wordt enkel gebruikt indien we het juiste adres niet vinden) 

Uur van levering:          

O 10u00 – 11u00         Adres: ………………………………………………………………… 

O 11u00 – 12u00         …………………………………………………………………………… 

 

Bestel zeker voor 30 januari 2022 om zeker te zijn dat je van ons ontbijt kan 

genieten! Je ontbijtmand(en)bestellen kan door de QR-code te scannen, of vul 

bovenstaand formulier in en geef het af aan je leiding. 

 

Schrijf het gepaste bedrag over op het juiste rekeningnummer (BE89 9733 5140 

7085) en klaar is kees! Indien u vragen of opmerkingen heeft mag u steeds mailen 

naar gidsentak@hotmail.com. De gidsentak dankt u! 

mailto:gidsentak@hotmail.com

