
Vrijdag 21 mei 2021 
 

Omdat we allemaal uitkijken naar zomerse dagen en vrijheid, wil WZC Sint Jozef de 
bewoners een fijne tuinervaring bezorgen waar u op een zomerse dag met uw familielid 
gezellig kan vertoeven. De plannen om de binnentuin aan te pakken kunnen nog wat steun 
gebruiken, daarom verkopen we:  

 

Aperitiefpakket:  25€ 

 Fles cava, Rosé en Witte wijn 
 Paprikanootjes, Chips  
 Aperoworstjes 
  
 
 
 

 
Dinnerpakket:   12€ 

 Fles rood en wit 
 Chips en Aperoworstjes 

 
Virginpakket:   8€   (alcoholvrij)  

 Oxfam fruitsappen 
 Chips en nootjes 
  

Bestellen kan tot 17/05/2021  

via het bestelstrookje,  

mail: grietg@groepsf.be 

Of telefonisch 053/83.46.30 of 053/85.05.02 

 

Afhalen 21/05/2021  

tussen 14u en 18u polyvalente zaal 



Vrijdag 21 mei 2021 
 

Omdat we allemaal uitkijken naar zomerse dagen en vrijheid, wil WZC Sint Jozef de 
bewoners een fijne tuinervaring bezorgen waar u op een zomerse dag met uw familielid 
gezellig kan vertoeven. De plannen om de binnentuin aan te pakken kunnen nog wat steun 
gebruiken, daarom verkopen we:  

 

Aperitiefpakket:  25€ 

 Fles cava, Rosé en Witte wijn 
 Paprikanootjes, Chips  
 Aperoworstjes 
  
 
 
 

 
Dinnerpakket:   12€ 

 Fles rood en wit 
 Chips en Aperoworstjes 

 
Virginpakket:   8€   (alcoholvrij)  

 Oxfam fruitsappen 
 Chips en nootjes 
  

Bestellen kan tot 17/05/2021  

via het bestelstrookje,  

mail: grietg@groepsf.be 

Of telefonisch 053/83.46.30 of 053/85.05.02 

 

Afhalen 21/05/2021  

tussen 14u en 18u polyvalente zaal 



Vrijdag 21 mei 2021 
 

Omdat we allemaal uitkijken naar zomerse dagen en vrijheid, wil WZC Sint Jozef de 
bewoners een fijne tuinervaring bezorgen waar u op een zomerse dag met uw familielid 
gezellig kan vertoeven. De plannen om de binnentuin aan te pakken kunnen nog wat steun 
gebruiken, daarom verkopen we:  

 

Aperitiefpakket:  25€ 

 Fles cava, Rosé en Witte wijn 
 Paprikanootjes, Chips  
 Aperoworstjes 
  
 
 
 

 
Dinnerpakket:   12€ 

 Fles rood en wit 
 Chips en Aperoworstjes 

 
Virginpakket:   8€   (alcoholvrij)  

 Oxfam fruitsappen 
 Chips en nootjes 
  

Bestellen kan tot 17/05/2021  

via het bestelstrookje,  

mail: grietg@groepsf.be 

Of telefonisch 053/83.46.30 of 053/85.05.02 

 

Afhalen 21/05/2021  

tussen 14u en 18u polyvalente zaal 



Vrijdag 21 mei 2021 
 

Omdat we allemaal uitkijken naar zomerse dagen en vrijheid, wil WZC Sint Jozef de 
bewoners een fijne tuinervaring bezorgen waar u op een zomerse dag met uw familielid 
gezellig kan vertoeven. De plannen om de binnentuin aan te pakken kunnen nog wat steun 
gebruiken, daarom verkopen we:  

 

Aperitiefpakket:  25€ 

 Fles cava, Rosé en Witte wijn 
 Paprikanootjes, Chips  
 Aperoworstjes 
  
 
 
 

 
Dinnerpakket:   12€ 

 Fles rood en wit 
 Chips en Aperoworstjes 

 
Virginpakket:   8€   (alcoholvrij)  

 Oxfam fruitsappen 
 Chips en nootjes 
  

Bestellen kan tot 17/05/2021  

via het bestelstrookje,  

mail: grietg@groepsf.be 

Of telefonisch 053/83.46.30 of 053/85.05.02 

 

Afhalen 21/05/2021  

tussen 14u en 18u polyvalente zaal 



Vrijdag 21 mei 2021 
 

Omdat we allemaal uitkijken naar zomerse dagen en vrijheid, wil WZC Sint Jozef de 
bewoners een fijne tuinervaring bezorgen waar u op een zomerse dag met uw familielid 
gezellig kan vertoeven. De plannen om de binnentuin aan te pakken kunnen nog wat steun 
gebruiken, daarom verkopen we:  

 

Aperitiefpakket:  25€ 

 Fles cava, Rosé en Witte wijn 
 Paprikanootjes, Chips  
 Aperoworstjes 
  
 
 
 

 
Dinnerpakket:   12€ 

 Fles rood en wit 
 Chips en Aperoworstjes 

 
Virginpakket:   8€   (alcoholvrij)  

 Oxfam fruitsappen 
 Chips en nootjes 
  

Bestellen kan tot 17/05/2021  

via het bestelstrookje,  

mail: grietg@groepsf.be 

Of telefonisch 053/83.46.30 of 053/85.05.02 

 

Afhalen 21/05/2021  

tussen 14u en 18u polyvalente zaal 



Vrijdag 21 mei 2021 
 

Omdat we allemaal uitkijken naar zomerse dagen en vrijheid, wil WZC Sint Jozef de 
bewoners een fijne tuinervaring bezorgen waar u op een zomerse dag met uw familielid 
gezellig kan vertoeven. De plannen om de binnentuin aan te pakken kunnen nog wat steun 
gebruiken, daarom verkopen we:  

 

Aperitiefpakket:  25€ 

 Fles cava, Rosé en Witte wijn 
 Paprikanootjes, Chips  
 Aperoworstjes 
  
 
 
 

 
Dinnerpakket:   12€ 

 Fles rood en wit 
 Chips en Aperoworstjes 

 
Virginpakket:   8€   (alcoholvrij)  

 Oxfam fruitsappen 
 Chips en nootjes 
  

Bestellen kan tot 17/05/2021  

via het bestelstrookje,  

mail: grietg@groepsf.be 

Of telefonisch 053/83.46.30 of 053/85.05.02 

 

Afhalen 21/05/2021  

tussen 14u en 18u polyvalente zaal 



Vrijdag 21 mei 2021 
 

Omdat we allemaal uitkijken naar zomerse dagen en vrijheid, wil WZC Sint Jozef de 
bewoners een fijne tuinervaring bezorgen waar u op een zomerse dag met uw familielid 
gezellig kan vertoeven. De plannen om de binnentuin aan te pakken kunnen nog wat steun 
gebruiken, daarom verkopen we:  

 

Aperitiefpakket:  25€ 

 Fles cava, Rosé en Witte wijn 
 Paprikanootjes, Chips  
 Aperoworstjes 
  
 
 
 

 
Dinnerpakket:   12€ 

 Fles rood en wit 
 Chips en Aperoworstjes 

 
Virginpakket:   8€   (alcoholvrij)  

 Oxfam fruitsappen 
 Chips en nootjes 
  

Bestellen kan tot 17/05/2021  

via het bestelstrookje,  

mail: grietg@groepsf.be 

Of telefonisch 053/83.46.30 of 053/85.05.02 

 

Afhalen 21/05/2021  

tussen 14u en 18u polyvalente zaal 



Vrijdag 21 mei 2021 
 

Omdat we allemaal uitkijken naar zomerse dagen en vrijheid, wil WZC Sint Jozef de 
bewoners een fijne tuinervaring bezorgen waar u op een zomerse dag met uw familielid 
gezellig kan vertoeven. De plannen om de binnentuin aan te pakken kunnen nog wat steun 
gebruiken, daarom verkopen we:  

 

Aperitiefpakket:  25€ 

 Fles cava, Rosé en Witte wijn 
 Paprikanootjes, Chips  
 Aperoworstjes 
  
 
 
 

 
Dinnerpakket:   12€ 

 Fles rood en wit 
 Chips en Aperoworstjes 

 
Virginpakket:   8€   (alcoholvrij)  

 Oxfam fruitsappen 
 Chips en nootjes 
  

Bestellen kan tot 17/05/2021  

via het bestelstrookje,  

mail: grietg@groepsf.be 

Of telefonisch 053/83.46.30 of 053/85.05.02 

 

Afhalen 21/05/2021  

tussen 14u en 18u polyvalente zaal 



Vrijdag 21 mei 2021 
 

Omdat we allemaal uitkijken naar zomerse dagen en vrijheid, wil WZC Sint Jozef de 
bewoners een fijne tuinervaring bezorgen waar u op een zomerse dag met uw familielid 
gezellig kan vertoeven. De plannen om de binnentuin aan te pakken kunnen nog wat steun 
gebruiken, daarom verkopen we:  

 

Aperitiefpakket:  25€ 

 Fles cava, Rosé en Witte wijn 
 Paprikanootjes, Chips  
 Aperoworstjes 
  
 
 
 

 
Dinnerpakket:   12€ 

 Fles rood en wit 
 Chips en Aperoworstjes 

 
Virginpakket:   8€   (alcoholvrij)  

 Oxfam fruitsappen 
 Chips en nootjes 
  

Bestellen kan tot 17/05/2021  

via het bestelstrookje,  

mail: grietg@groepsf.be 

Of telefonisch 053/83.46.30 of 053/85.05.02 

 

Afhalen 21/05/2021  

tussen 14u en 18u polyvalente zaal 



Vrijdag 21 mei 2021 
 

Omdat we allemaal uitkijken naar zomerse dagen en vrijheid, wil WZC Sint Jozef de 
bewoners een fijne tuinervaring bezorgen waar u op een zomerse dag met uw familielid 
gezellig kan vertoeven. De plannen om de binnentuin aan te pakken kunnen nog wat steun 
gebruiken, daarom verkopen we:  

 

Aperitiefpakket:  25€ 

 Fles cava, Rosé en Witte wijn 
 Paprikanootjes, Chips  
 Aperoworstjes 
  
 
 
 

 
Dinnerpakket:   12€ 

 Fles rood en wit 
 Chips en Aperoworstjes 

 
Virginpakket:   8€   (alcoholvrij)  

 Oxfam fruitsappen 
 Chips en nootjes 
  

Bestellen kan tot 17/05/2021  

via het bestelstrookje,  

mail: grietg@groepsf.be 

Of telefonisch 053/83.46.30 of 053/85.05.02 

 

Afhalen 21/05/2021  

tussen 14u en 18u polyvalente zaal 



Vrijdag 21 mei 2021 
 

Omdat we allemaal uitkijken naar zomerse dagen en vrijheid, wil WZC Sint Jozef de 
bewoners een fijne tuinervaring bezorgen waar u op een zomerse dag met uw familielid 
gezellig kan vertoeven. De plannen om de binnentuin aan te pakken kunnen nog wat steun 
gebruiken, daarom verkopen we:  

 

Aperitiefpakket:  25€ 

 Fles cava, Rosé en Witte wijn 
 Paprikanootjes, Chips  
 Aperoworstjes 
  
 
 
 

 
Dinnerpakket:   12€ 

 Fles rood en wit 
 Chips en Aperoworstjes 

 
Virginpakket:   8€   (alcoholvrij)  

 Oxfam fruitsappen 
 Chips en nootjes 
  

Bestellen kan tot 17/05/2021  

via het bestelstrookje,  

mail: grietg@groepsf.be 

Of telefonisch 053/83.46.30 of 053/85.05.02 

 

Afhalen 21/05/2021  

tussen 14u en 18u polyvalente zaal 



Vrijdag 21 mei 2021 
 

Omdat we allemaal uitkijken naar zomerse dagen en vrijheid, wil WZC Sint Jozef de 
bewoners een fijne tuinervaring bezorgen waar u op een zomerse dag met uw familielid 
gezellig kan vertoeven. De plannen om de binnentuin aan te pakken kunnen nog wat steun 
gebruiken, daarom verkopen we:  

 

Aperitiefpakket:  25€ 

 Fles cava, Rosé en Witte wijn 
 Paprikanootjes, Chips  
 Aperoworstjes 
  
 
 
 

 
Dinnerpakket:   12€ 

 Fles rood en wit 
 Chips en Aperoworstjes 

 
Virginpakket:   8€   (alcoholvrij)  

 Oxfam fruitsappen 
 Chips en nootjes 
  

Bestellen kan tot 17/05/2021  

via het bestelstrookje,  

mail: grietg@groepsf.be 

Of telefonisch 053/83.46.30 of 053/85.05.02 

 

Afhalen 21/05/2021  

tussen 14u en 18u polyvalente zaal 



Vrijdag 21 mei 2021 
 

Omdat we allemaal uitkijken naar zomerse dagen en vrijheid, wil WZC Sint Jozef de 
bewoners een fijne tuinervaring bezorgen waar u op een zomerse dag met uw familielid 
gezellig kan vertoeven. De plannen om de binnentuin aan te pakken kunnen nog wat steun 
gebruiken, daarom verkopen we:  

 

Aperitiefpakket:  25€ 

 Fles cava, Rosé en Witte wijn 
 Paprikanootjes, Chips  
 Aperoworstjes 
  
 
 
 

 
Dinnerpakket:   12€ 

 Fles rood en wit 
 Chips en Aperoworstjes 

 
Virginpakket:   8€   (alcoholvrij)  

 Oxfam fruitsappen 
 Chips en nootjes 
  

Bestellen kan tot 17/05/2021  

via het bestelstrookje,  

mail: grietg@groepsf.be 

Of telefonisch 053/83.46.30 of 053/85.05.02 

 

Afhalen 21/05/2021  

tussen 14u en 18u polyvalente zaal 



Vrijdag 21 mei 2021 
 

Omdat we allemaal uitkijken naar zomerse dagen en vrijheid, wil WZC Sint Jozef de 
bewoners een fijne tuinervaring bezorgen waar u op een zomerse dag met uw familielid 
gezellig kan vertoeven. De plannen om de binnentuin aan te pakken kunnen nog wat steun 
gebruiken, daarom verkopen we:  

 

Aperitiefpakket:  25€ 

 Fles cava, Rosé en Witte wijn 
 Paprikanootjes, Chips  
 Aperoworstjes 
  
 
 
 

 
Dinnerpakket:   12€ 

 Fles rood en wit 
 Chips en Aperoworstjes 

 
Virginpakket:   8€   (alcoholvrij)  

 Oxfam fruitsappen 
 Chips en nootjes 
  

Bestellen kan tot 17/05/2021  

via het bestelstrookje,  

mail: grietg@groepsf.be 

Of telefonisch 053/83.46.30 of 053/85.05.02 

 

Afhalen 21/05/2021  

tussen 14u en 18u polyvalente zaal 


