
INSCHRIJFFORMULIER BRUNCH 
ZONDAG 23 JUNI VAN 12.00- 14.00 UUR

Naam:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Neemt deel aan:
- Brunch met Volwassenen *
- Brunch met Kinderen tot en met 12 jaar.
- Kippenpastei voor     aantal volwassenen en/of aantal kinderen
- Paddenstoelenragout     aantal volwassenen en/of aantal kinderen

*Indien u voor meerdere personen inschrijft aub alle namen voluit vermelden zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Deelnamekosten € 12,50 per persoon voor volwassenen en € 7,50 voor kinderen tot en met 12 jaar.

Deelname is definitief als de betaling is ingekomen op de bank. Deze dient uiterlijk op 14 juni 2019 op het 
rekeningnummer: NL73RABO0137993269 te staan met extra vermelding van voor- en achternaam en 
vermelding van deelname aan de Brunch.

U kunt het formulier tot en met 14 juni inleveren: digitaal bij Dorpsplatformobbicht@gmail.com 
of in de brievenbus van het platform bij h et Wijksteunpunt deponeren. Aa nmelden ka n va naf he t ve rschijnen van  de 
bijgevoegde Nieuwsbrief.

Het menu:

• Vooraf: Verse Aspergesoep. Voor de kinderen is er tomatensoep.
• Hoofdgerecht: Kippenpastei of paddenstoelenragout (vegetarisch): vooraf aangeven welke u wenst.
• Diverse soorten broodjes en beleg
• Nagerecht: Panna cotta met gemarineerde verse aardbeien.
• Inclusief 2 consumpties: Koffie/Thee/Chocolademelk of frisdrank (andere of meerdere consumpties tegen betaling).

INSCHRIJFFORMULIER WIJN- SPECIAAL BIERPROEVERIJ 
VRIJDAG 21 JUNI 2019 VAN 19.00- 23.00 UUR

Naam:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Neemt deel aan:

• Wijnproeverij met Persoon (personen)*

• Speciaal bieren proeverij Persoon (personen)*

*Indien u voor meerdere personen inschrijft aub alle namen voluit vermelden zodat er geen
misverstanden kunnen ontstaan.
Deelnamekosten € 17,50 per persoon

Aub volledig invullen. Deelname is definitief als de betaling is ingekomen op de bank. Deze dient uiterlijk op 14 juni 
2019 op het rekeningnummer: NL73RABO0137993269 te staan met extra vermelding van voor- en 
achternaam en vermelding van deelname Wijn- Speciaal Bierproeverij. en aantal deelnemende personen. 
Uiteraard ook aan welke proeverij u wenst deel te nemen. 

U kunt het formulier tot en met 14 juni inleveren: digitaal bij Dorpsplatformobbicht@gmail.com 
of in de brievenbus van het platform bij h et Wijksteunpunt deponeren. Aa nmelden ka n va naf he t ve rschijnen van  de 
bijgevoegde Nieuwsbrief.


