OMNIGYM
Turnzaal “Louis Boenders”



Vlamingenstraat 9, 2300 Turnhout

 info@omnigym.be - 

www.omnigym.be

Ontbijt 22 maart 2020
Beste leden, ouders, sympathisanten,
Naar goede gewoonte organiseert Omnigym ook dit jaar een ontbijt.
We nodigen u graag uit op zondag 22 maart om samen met ons de dag goed te starten.
Vanwege het enorme succes de voorgaande jaren, hebben we ook dit jaar 2 aparte
shifts: Shift 1 van 9u00 tot 10u30 en shift 2 van 11u00 tot 12u30.
Ons ontbijt gaat door Zaal Meuletiende, Meuletiende 10 te Turnhout.
U kan hier terecht voor een uitgebreid ontbijt met broodjes, koffiekoeken, kazen,
charcuterie, eieren, fruitsalade, koffie, thee,… en dit voor maar €15,00.
Voor kinderen tussen 5 en 12 jaar betaalt u €6,00. Kinderen jonger dan 5 jaar kunnen
gratis een hapje komen mee-eten met hun (groot)ouders.
Wilt u graag meesmullen met ons? Schrijf je dan zo snel mogelijk in.
Dit doe je op volgende manier:
1. Vul onderstaande invulstrook volledig in en stuur die bij voorkeur naar
info@omnigym.be
Indien je niet over e-mail beschikt kan je de invulstrook uiteraard ook
binnenbrengen in onze gymzaal
2. Schrijf daarna voorafgaandelijk het totaalbedrag over op ons rekeningnummer
BE68 0682 0087 8034 met als mededeling: ontbijt, uw naam, het aantal
volwassenen/kinderen en het uur (shift) (gelieve deze mededeling niet vergeten)
Wij kijken alvast naar uit naar uw inschrijving,

OMNIGYM
PS: Ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan krijgen alle deelnemers gratis een glas Cava
aangeboden (of een frisdrank naar keuze kan uiteraard ook)
Naam: .......................................................................................................................
Telefoon: ...................................................................................................................
Ik kom op zondag 22 maart ontbijten om 9u00 / om 11u00 (*) met ........... personen.
( )

* schrappen wat niet past

Volwassenen
(vanaf 12 jaar)
........... x €15

Kinderen
(vanaf 5 t.e.m.11 jaar)
........... x €6

Kinderen
(tot 5 jaar)
........... x €0

Totaal
€ ...............

Inschrijven vóór zondag 15 maart 2020!
1/1



www.omnigym.be



info@omnigym.be

