
De Koninklijke Fanfare Onder Ons Koersel en Percussionata willen u dit jaar graag opnieuw verwennen
met een ontbijtmandenactie. Daarvoor heeft u de keuze tussen 3 ontbijtformules.

Bestellen kan:
• via onderstaande strook (af te geven aan een lid van de fanfare samen met het geld)

• online via onderstaande QR-code
• via de link op de website: www.onderonskoersel.be

Uiterste besteldatum: vrijdag 3 februari 2023

Kinderontbijt: €7
Fruitsapje, sandwich, pistolet, minidonut, kaas, boterhamworst, confituur, choco, boter, yoghurtje

Basisontbijt: €13
Fruitsap, koffie, thee, 2 pistolets, sandwich, croissant, kaas, hesp, confituur, choco, boter, yoghurt, 
hardgekookt eitje, slaatje,  stuk fruit

Luxeontbijt: €18
Flesje cava, fruitsap, koffie, thee, 2 pistolets, 1 sandwich, 1 croissant, kaas, hesp, confituur, choco, boter, 
yoghurt, hardgekookt eitje, stuk fruit, gerookte zalm, slaatje en een lekkere verrassing

Desgewenst levering aan huis (binnen een straal van 5 km): €2,5

ONTBIJTACTIE
Zondag 12 februari 2023

Ontbijtactie K.F. Onder Ons en Percussionata (12/02) –
Strookje voor de klant

..... x kinderontbijt (€7) = € ……….
….. x basisontbijt (€13) = € ……….
….. x luxeontbijt (€18) = € ……….

levering aan huis (€2,5) = € ……….

Totaal: = € ……….

O Ik haal mijn ontbijt zelf op aan de fanfarezaal 
(Kerkplein 8, 3582 Koersel) 

O Ik laat het ontbijt leveren (binnen straal van 5km) 

Uur van afhalen of leveren
O Tussen 07.30u en 08.30u
O Tussen 08.30u en 09.30u
O Tussen 09.30u en 10.30u

AFLEVERADRES:
………………………………………………………………………………………

Ontbijtactie K.F. Onder Ons en Percussionata (12/02) –
Af te geven strookje

..... x kinderontbijt (€7) = € ……….
….. x basisontbijt (€13) = € ……….
….. x luxeontbijt (€18) = € ……….

levering aan huis (€2,5) = € ……….

Totaal: = € ……….

O Ik haal mijn ontbijt zelf op aan de fanfarezaal 
(Kerkplein 8, 3582 Koersel) 

O Ik laat het ontbijt leveren (binnen straal van 5km) 

Uur van afhalen of leveren
O Tussen 07.30u en 08.30u
O Tussen 08.30u en 09.30u
O Tussen 09.30u en 10.30u

AFLEVERADRES:
………………………………………………………………………………………
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