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Zoersel  januari 2020 

 

8ste Valentijnsontbijt 
door Buurtgroep Risschot 

 
 
Beste Risschotter  
 
Na het succes van het ontbijt van de vorige jaren organiseert de Buurtgroep Risschot het 8ste 
Valentijnsontbijt. Een ideale gelegenheid om uw geliefden te verrassen en te verwennen. 
Heerlijk toch. 
Bovendien kan u tijdens het ontbijt uitgebreid kennis maken met andere Risschotters.  
U hoeft zelf niks te doen, enkel tijdig inschrijven is nodig. 
 
Dit ontbijt gaat door op zondag 16 februari 2020 in het Zonneputteke te Zoersel. 
U mag aanschuiven aan het ontbijt tussen 9 en 11 uur. We voorzien het einde omstreeks 13.00 uur. 
 
Het ontbijt wordt aangeboden in buffetvorm en bevat o.a. cava, fruitsap, assortiment broodjes, 
koffiekoeken, spek met eieren, koffie en thee, yoghurt,  charcuterie naar keuze, en nog veel meer 
……. én dessert, alles samen voor slechts 16 EUR per persoon.  
Kinderen tot en met 12 jaar ontbijten voor 8 EUR. 
 
Wij verwachten uw inschrijving voor 8 februari 2020 door onderstaand strookje af te geven bij 
voorzitter Jef Heivers, Olmenlei 90 te Zoersel (tel 03/384.03.58) en betaling op rekeningnummer 
BE91-0011-4658-6476 Buurtgroep Risschot vzw met vermelding ‘ontbijt2020’. 
Inschrijven kan ook via de website www.risschot.be of via email: buurtgroep.risschot@gmail.com 
 

Geniet van deze unieke kans en wij wensen u een smakelijk ontbijt. Bedankt en tot dan. 
 
Bestuur Buurtgroep Risschot. 
 

-------------------------------------------------Inschrijvingsstrookje----------------------------------------- 
 
Ik (voornaam en naam) …………………………………………………………………………. 
adres:……………………………………………………………………………………………….……. 
 
schrijf mij in voor het 8ste Valentijnsontbijt van Buurtgroep Risschot op 16 februari 2020. 
met …….. personen (ouder dan 12 jaar) aan 16 EUR per persoon en  
met ….…. kinderen (tot en met 12 jaar) aan 8 EUR per kind. 
en betaal in totaal …………….. EUR op rekening BE 91-0011-4658-6476 voor 8 februari 2020 met 

vermelding van inschrijvingsnaam en ‘ontbijt 2020’ en geef dit strookje af aan Jef Heivers Olmenlei 
90 te Zoersel.  Minder mobiele mensen kunnen na afspraak met Jef opgehaald worden. 
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