
Hungry wolves have breakfast in Kontich…… 

KONTICH BASKET VZW 
Maatschappelijke zetel: p/a Alex Faes, Rauwaard 9, 2550 KONTICH. Tel: 0474/468.139 

Secretaris: Swa Naegels, Mechelsesteenweg 179, 2550 KONTICH. Tel: 0473/925.306 

 

 

   

 

Zondag 30 augustus                                                         
WE ARE WOLVES !! 

 
 
 
 
 
 
 

Op 30 augustus hebben we onze fantastische clubdag met ploegenvoorstelling gevolgd door de Bekermatch 
 
 

KONTICH WOLVES   vs   CUVA Houthalen (2e nationale) 
 

Om dit geweld aan te kunnen , starten we met een groots ontbijt voor de hele Kontich Wolves familie en dit 
vanaf 10u00 in St Rita. Schrijf je tijdig in voor dit heerlijke feest !! 

 
Hongerige Wolf voor 9.00€ (1 warme drank inbegrepen) : 

 1 koffiekoek en 1 ferm stuk stokbrood met kaas of hesp, confituur, 
 portie fruitsla, roerei, fruitsap en iets lekker voor bij de koffie 

 
 

Hongerige Wolf de luxe versie - voor 11.00€ (1 warme drank inbegrepen) : 
Hetzelfde ontbijt met een glaasje cava erbij 

 
 

En voor de -10jarigen : het Peter en de wolf ontbijt !! voor 5.00€ 
Twee lekkere croissants met een glaasje fruitsap en een glas Cecemel 

 
 
 

Hoe inschrijven ?    Ten laatste tegen 28 augustus via een mailtje naar ontbijt@kontichwolves.be of vul 
het formulier in dat je kan vinden op onze website www.kontichwolves.be of geef onderstaande strook af 
aan je PV of iemand van het bestuur. 
Hierbij kiest u uw ontbijten en of u kaas of hesp wenst 
 
 

Naam: ……………………………………… 
Ploeg:  ………………………………………  
 
 

…… x Hongerige Wolf  (met hesp) …  x 9.00 euro  = ............ euro 
 
…… x Hongerige Wolf  (met kaas) …  x 9.00 euro  = ............ euro 
 

…… x Hongerige Wolf de luxe (met hesp) …   x 11.00 euro = ............ euro 
 

…… x Hongerige Wolf de luxe (met kaas) …   x 11.00 euro = ............ euro 
 

…… x Peter en de Wolf ontbijt (tot 10 jaar)  …  x 5.00 euro   = ............ euro 
 

                                                                    Totaal:           = ............ euro 

mailto:ontbijt@kontichwolves.be
http://www.kontichwolves.be/

