
   
 

Zondag 16 april 2023 
 

Ontbijt aan huis 
 
 

Een Vijgen-na-Pasen-ontbijt? Waarom niet?  
De opbrengst  gaat via Consortium 12-12 naar de getroffen 
gebieden in Syrië en Turkije. 
Oxfam Wereldwinkel Duffel zorgt voor een (h)eerlijk ontbijt aan huis.  

We leveren in Duffel en tot 2 km buiten Duffel. Afhalen kan ook.   

 

Een standaardontbijt voor 1 persoon heb je voor 17 euro: 
fruitsap, thee, suiker, ontbijtgranen, 3 pistolets, boter, kaas, brie-
kaas, gekookt eitje, brownie en chocolade; plus een pot choco, of 
confituur of speculaaspasta of hagelslag of honing.*  
* Om afval te vermijden verdelen we de chocopasta, honing , 
hagelslag, confituur en speculaaspasta niet in kleine porties, maar 
kan je kiezen tussen chocopasta, confituur, honing, hagelslag of 
speculaaspasta per standaardontbijt. 

 
Maak er een luxe-ontbijt van! 

En bestel een fles (gekoelde) BIO Ecologica Torrontés Brut Schuimwijn voor 
14 euro. 

 
Een kinderontbijt kost 10 euro: 

fruitsap, ontbijtgranen, 2 sandwiches, 2 pannenkoekjes, kaas, nougatreep, chocolade, 
gekookt eitje, fairtrade-banaan, brownie en yoghurt. 

 

Inschrijven kan tot maandag 10 april 2023 via ONTBIJT. 
 

Mail het gewenste aantal ontbijten en leveringsadres naar duffel@oww.be en schrijf 
het bedrag over op rekening BE49 0011 3790 4471 van Oxfam Wereldwinkel Duffel. 
 
Of breng uw bestelbon binnen in de wereldwinkel, Kiliaanstraat 31, tijdens de 
openingsuren en betaal cash of met bancontact. 
Openingsuren: dinsdag van 9u30 tot 12u30, woensdag en vrijdag van 14u tot 17u en 
zaterdag van 10u tot 16u. 
 
Met dit Wereldwinkelontbijt laten we je graag kennis maken met enkele van onze Fair 
Trade producten.  
 
De opbrengst  gaat via Consortium 12-12 naar de getroffen gebieden in Syrië en 
Turkije. Oxfam en 6 andere ngo’s bundelen hun krachten in het Consortium 12-12. 
 

 

V.U. Nora Bertels, Waarloossteenweg 6b Duffel 
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Bestelbon  

 
Standaardontbijt   ….. x 17 euro =    …… euro 
 
Per standaardontbijt mag je een keuze maken tussen: 
 

Pot chocopasta  ….. x 
 
Pot confituur   ….. x 
 
Pot honing   ….. x 
 
Pot speculaaspasta  ….. x 
 
Doos Hagelslag  ….. x 
 

 
 
Kinderontbijt   …. X 10 euro =     ……. euro 
 
Fles gekoelde BIO Ecologica Torrontés Brut Schuimwijn …. X 14 euro = ……. euro
  
 
 
Totaal:          ……. euro 
 
 
Naam ………………………………………………………………….. 
 
Leveringsadres ……………………………………………………… 
 
Tel. ………………………………………… 
 
 
Email ………………………………………… 
 
 
Leveringstijd: 
 

 ⃣⃣    tussen 8u30 en 9u30 

 
 

⃣    of ik haal het af tussen 7u30 en 9u30 in zaal de Reiger (oud    
politiekantoor op Gustaaf Van der Lindenplein) 

 
 
 
 ⃣   Ik wens via e-mail op de hoogte te blijven van de speciale activiteiten van 
Wereldwinkel Duffel   
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