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  creative thinking coaching training 
     Sander Vrugt van Keulen certified trainer | coach | ont-wikkelaar ®  

persbericht 
Eindhoven, 20 juli 2012 
 
BYObreakfast op 19 augustus bij Caffee Allee  
door @StoepjeBakker en @CoachSander 
 
Verse broodjes op zondagochtend in Eindhoven! dat is uniek! 
 
Pierre de Wit (@StoepjeBakker) en Sander Vrugt van Keulen (@CoachSander) 
organiseren op zondag 19 augustus om 10:00 uur een BYObreakfast bij 
Caffee Allee op Strijp-S. Daarmee starten ze het Social Media seizoen van 
‘meetups en tweetups’ in #040. Dat betekent kakelverse broodjes en croissants, 
worstenbroodjes, lekkere koffie en gezelligheid! Iedereen (niet alleen de #040-
regio) kan bij #ontbijtstoepje aanschuiven!  
 
@StoepjeBakker bakt het brood kakelvers in zijn broodbus en Caffee Allee zorgt 
voor stroom en koffie en thee.  
 
Het ontbijt zal gefilmd worden door @Jeffmeister van Jeffrey de Wit Video 
Productions en gefotografeerd door @Bart2510 van Fotoklasje.nl. Leuke 
bijkomstigheid is dat vanaf 11:00 uur de Yksi winkel en de Ontdekfabriek open zijn. 
Neem dus vooral ook de kinderen mee! 
 
BYO – Bring Your Own 
Samen eten en samen zorgen. Dat is het principe van Bring Your Own. Het brood 
wordt geregeld, maar we vragen aan bezoekers om een ons beleg, een pak melk, 
fruit, hagelslag of iets anders lekker ‘ontbijterigs’ mee te nemen. Mensen worden 
ook uitgenodigd om ‘iets’ te doen als ze zin hebben. Bijvoorbeeld gitaar spelen, 
zingen, iets met ballonnen of een lezing geven.  
 
Aanmelden voor het ontbijt kan via http://bit.ly/ontbijtstoepje. 
 
 
 
 
 
 
Noot voor de redactie: (niet voor publicatie) Meer informatie over het BYObreakfast op 
19 augustus kunt u verkrijgen door contact op te nemen met Sander Vrugt van Keulen via 
06-24662030 of info@CT2.nl.  
 
Meer informatie over CoachSander: 
www.CoachSander.nl 
www.CoachSanderdoet.nl 
www.CT2.nl 

https://twitter.com/#!/search/ontbijtstoepje?q=ontbijtstoepje
https://twitter.com/jeffmeister
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http://www.yksi.nl/indexsite.php?c=winkel
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