
 
 

 
 

Op woensdag 15 augustus 2018 vieren we Moederdag! 
Wil je graag je mama verwennen of samen met het gezin onbezorgd genieten van een heerlijk en 
ruim ontbijt dat aan huis bezorgd wordt? Bestel dan het moederdagontbijt van Den Brand vzw. 

 

Inhoud van het ontbijt : 

Assortiment broodjes: witte pistolet, rozijnenbolletje, sandwich, 
croissant, koffiekoek 

Beleg: kaas, boerenhesp, smeerkaas, confituur, choco, boter 

Extraatjes: hardgekookt eitje, yoghurt, stuk vers fruit 

Drank: fruitsap, koffiefilter, thee, melkcupje, suiker 

 

De prijs van dit ruime ontbijt bedraagt 14 € en wordt gratis aan huis geleverd! 
 

Bestellen kan door onderstaand strookje terug te bezorgen (vóór 8 augustus 2018) via: 
- Mail naar info@denbrand.be of telefonisch op 0470 43 45 97 (werkdagen tussen 9u en 20u) 
- Op Brand 6 (Spoorwegstraat 27 in Mol) 
- Huis Lierseweg (Lierseweg 114 in Herentals) 

 

Betaling gebeurt via overschrijving op rekeningnummer BE25 7310 1325 1282 (BIC KREDBEBB) van Den 
Brand met duidelijke vermelding van “moederdagontbijt” en uw naam, leveradres en aantal ontbijten. 
Contante betaling bij bestelling is ook mogelijk (graag gepast geld meebrengen a.u.b.). 
 

Het ontbijt wordt op woensdag 15 augustus 2018 vanaf 7u30 bij u thuisgebracht in een straal van 10 km 
rond Mol en in Herentals. U kunt het ontbijt op die dag ook komen afhalen tussen 07u30 en 10u00 in Mol 
(Spoorwegstraat 27) of in Herentals (Lierseweg 114). Bij vragen contacteer bovenstaand gsm nummer. 
 

De volledige opbrengst gaat naar de Italiëreis 2018 van onze bewoners. 
 

INSCHRIJVING MOEDERDAGONTBIJT    mail dit strookje volledig ingevuld naar info@denbrand.be  
 

GEGEVENS BESTELLING LEVERADRES 
 

Naam……………………………………………………………. Naam…………………………………………………………………………. 

Tel/gsm..………………………………………………………. Straat + nr: ………………………………………………………………… 

Email: …………………………………………………………… Gemeente:…………………………………………………………………. 
 

Bestelt ……   (aantal) moederdagontbijten x 14 € = ………. € 

Betaalt:  ☐ via overschrijving op BE25 7310 1325 1282 (vermeld “moederdagontbijt”, uw naam, leveradres en aantal 

ontbijten)    OF  ☐ cash bij bestelling  

Het moederdagontbijt wordt op woensdag 15 augustus 2018 tussen 7u30 en 10u00  

☐ geleverd op bovenstaand adres  OF       ☐ afgehaald (in ☐ Mol OF ☐ Herentals)        

In te vullen door Den Brand: betaald ☐ Ja / ☐ Nee   (aangenomen door:  …………………………..…………) 

mailto:info@denbrand.be

