
  

Geachte vrienden van SK Meldert 

Gezien de lopende beschermingsmaatregelen tegen het Covid19 virus zijn we ook dit 

jaar genoodzaakt onze restaurantdag te vervangen door een Afhaal-Ontbijdag.    

We hopen met jullie dat de crisis stilaan op zijn einde loopt en dat we onze activiteiten 

weer gaan kunnen opstarten. 

Alvast bedankt voor Uw begrip en steun in deze uitzonderlijke omstandigheden 

Bestuur en spelers SK Meldert 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

         Ontbijtpakket  

af te halen aan Kantine SK Meldert 

Pastorijstraat 49 Meldert 

zondag 30 MEI tussen 07.30h en 11.30h 

Nr :   

Naam + adres : …………………………………….……………….…..………  

Ontbijtpakket Volwassenen :  15,00 € X …….….…  = ……….€ 

Ontbijtpakket Kinderen :  8,00 € X ………….…  = ……….€ 

Fles Cava : 10,00 € X …………..  = ……….€ 

  Totaal : = …….…€ 

Steunkaart  : € …………. 
exemplaar SK Meldert

             Ontbijtpakket  

af te halen aan Kantine SK Meldert 

Pastorijstraat 49 Meldert 

zondag 30 MEI tussen 07.30h en 11.30h 

Nr :     

Naam + adres : ………………………….………………….……………..………  

Ontbijtpakket Volwassenen :  15,00 € X ……….…  = ……….€ 

Ontbijtpakket Kinderen :  8,00 € X ………….…  = ……….€ 

Fles Cava : 10,00 € X ……….…  = ……….€ 

 Totaal : = ….……€ 

Steunkaart  : € …………. 
exemplaar klant 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Je kan inschrijven via het formulier op de website van SK Meldert (www.skmeldert.be).  Je kan het daar kopiëren, 

invullen en doorsturen via e-mail aan SKM@telenet.be 

Je kan het bedrag overschrijven op rekening BE61 7351 2706 3217 van SK Meldert met vermelding :  

Ontbijtpakket SKM + je Naam en Adres 

Je kan ook de kaart op deze flyer invullen en, uiterlijk op 20 mei, bezorgen aan SK Meldert bij  :   

o Porters Dominique : Zelemsebaan 6, Meldert 

o Tim Wellens : Processieweg 56, Meldert 

o Ronny Sneyers : Geeneindestraat 113, Meldert 

o Lemmens Christof : Gyzevennestraat 7, Meldert 

o Vanwezemael Robert : Zandstraat 29, Meldert  

o Hans Suffeleers : Meldertsebaan 70, Meldert 

o Marx Luc :  Hasseltsebaan 271, 3290, Vleugt – Schaffen 

Of bij de persoon die je de kaart aangeboden heeft  


