CLASSIC
12€
Bestaande uit (*) :
 2 pistolet’s
 2 croissants
 2 boterkoeken
 Alpro-drink
 2 porties choco
 2 porties confituur
 smeerkaas
 boter
 koekjes
 1x ontbijtgranen
 weekblad

Inclusief mooie waardebonnen /
attenties van oa Mi Kaaza, Sport
Lauwers, doopsuiker Bonino,
Famiflora, de Kleine Bassin

VALENTINO LOVE
18€
Bestaande uit (*) :

Een Valentijnsroos

4 pistolet’s

2 croissants

2 boterkoeken

2 Alpro-drinks

2 porties choco

2 porties confituur

4 verschillende ontbijtkazen

vers fruit

2x ontbijtgranen

2 yoghurt

2 fruitsap

weekblad

boter

verwenchocolaatjes

peperkoek

Schoonheidsproductje
(*) De samenstelling van de pakketten kan wat
wijzigen in functie van het aanbod.

Enkele praktische richtlijnen
Gelieve vooraf en tijdig te betalen (inschrijven=betalen vóór woensdag 1 februari 2017)
Pakketten bestellen na 1 februari kan enkel indien ze zelf afgehaald worden!
De volgende (deel)gemeenten komen in aanmerking voor onze ontbijtpakketten:

Zaterdag en zondag

Wevelgem : Wevelgem, Gullegem, Moorsele
Kortrijk : Kortrijk, Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Marke, Rollegem
Ledegem : Ledegem, Sint-Eloois-Winkel
Menen : Menen, Lauwe, Rekkem
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En ook nog te Kuurne en Dadizele
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Enkel op zondag

Harelbeke : Harelbeke, Bavikhove
Zwevegem : Zwevegem (geen deelgemeenten)
Afhaaladres : De Levensboom, Kijkuitstraat 10 te Wevelgem !!!
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INSCHRIJVING
Terug te bezorgen vóór 1 februari 2017
met gepast geld via één van de leden
of in de Roeselarestraat 120 te Wevelgem
Naam :
Voornaam :
Straat :

Nr :

Gemeente :
Email :
Telefoon :
Naam DAVO verkoper :

Classic :

x 12€

=

Valentino Love :

x 18€

=

Totaal :

DUID HIERONDER UW KEUZE AAN
Zaterdag 11 februari

Zondag 12 februari

Tussen 7u00 en 8u15

Tussen 7u00 en 8u15

Tussen 8u15 en 9u45

Tussen 8u15 en 9u45

Zelf afhalen voor 9u30
(Levensboom)

Zelf afhalen voor 9u30
(Levensboom)

Opmerkingen:

Indien nodig aanduiden

aan deur zetten als niet wordt opengedaan
WEL / NIET aanbellen

Met dank aan :

Let op :
Door het grote succes van de actie zijn wij genoodzaakt het werkgebied te beperken. Met aandrang
vragen wij om niet te verkopen/bestellen buiten
deze gemeenten,

DAVO - Valentijnsontbijt
Zaterdag 11 en
Zondag 12 februari 2017

Voor enkele gemeentes kan er enkel op zondag
besteld worden.
Bestel tijdig uw pakket. Bestellingen na 1 februari
dienen zelf afgehaald te worden!!
ZELF AFHALEN
Pakketten kunnen afgehaald worden op het opmaakadres : De levensboom, Kijkuitstraat 10 te Wevelgem. Deze afhaling dient vermeld te worden op
het inschrijvingsstrookje.
Bij levering wordt er minstens 3x aangebeld ! Indien
er niet wordt opengedaan zal het pakket niet voor
de deur worden afgezet (tenzij speciaal gevraagd
bij opmerkingen). In de brievenbus wordt een briefje gestopt met de melding dat we aan de deur zijn
geweest !
U kan uw pakket dan tot uiterlijk 9u30 zelf afhalen !
Bedankt voor je steun, we zullen je minstens even
goed verwennen als bij de vorige edities. We hopen je tevens te kunnen ontmoeten op één van onze thuiswedstrijden in de Vlaschaard te Wevelgem.
Neem ook eens een kijkje op
www.volleywevelgem.be

GEHEUGENSTEUN VOOR DE KOPER
IK BESTELDE

PAKKET(TEN) OP

Zaterdag 11 februari

Zondag 12 februari

Tussen 7u00 en 8u15

Tussen 7u00 en 8u15

Tussen 8u15 en 9u45

Tussen 8u15 en 9u45

Zelf afhalen voor 9u30

Zelf afhalen voor 9u30

Valentijn komt eraan !
Volleybalclub DAVO Wevelgem biedt
u opnieuw de unieke gelegenheid om
met een originele verrassing
Valentijn te vieren.
Op uw verzoek brengen wij één
van onze pakketten voor
2 personen aan huis.

