
 

 

 

 

 

 

Parochiecentrum Bel 

nodigt u uit voor de 

jaarlijkse 

 

Restaurantdag 
 

 

 

Op zondag 20 oktober 

van 11.30 u tot 14.30 u 
  



 

 

 

  



 

 

 

Mevrouw,Mijnheer, 

Beste Bellenaar, 

 

Het Belse gemeenschapleven bloeit volop. Vele vergaderingen 
en feesten van de Belse verenigingen vinden plaats in onze 
parochiezaal. 

Achter de schermen wordt hard gewerkt om deze 
gewaardeerde accommodatie in een uitmuntende staat te 
houden. Hier zijn grote en kleine investeringen voor nodig. 

Dit jaar werd gekozen om een deel van de ramen en deuren te 
vernieuwen, hetgeen medio september gerealiseerd wordt. 

Verder wordt de laatste hand gelegd aan de vervanging van 
onze oude stoelen, dewelke na vele jaren dienst ernstige sleet 
vertonen. 

Onze jaarlijkse RESTAURANTDAG is een zeer belangrijk 
onderdeel om het zaalbudget te spijzen. 

Wij nodigen U dan ook zeer graag uit met familie en vrienden 
om af te zakken naar de RESTAURANTDAG op 20 oktober 
2019 van 11.30u tot 14.30 u. 

 

Vul uw voorkeur in op de inschrijvingsstrook voor 14 oktober 
en bezorg deze aan Vic Verwimp, Wijdbos 15 of  

Tel. 014 / 58 10 21 of 0494 80 29 37 of mail 
vic.verwimp@telenet.be 

 

Zie ook www.parochiecentrumbel.be voor electronische 
inschrijving.  

mailto:vic.verwimp@telenet.be
http://www.parochiecentrumbel.be/


 

 

 

Inschrijvingsformulier Restaurantdag 2019 

Naam : ………………………………………………………………… 

Adres : ………………………………………………………………… 

 
Volwassenen aantal prijs  

Tomatensoep met balletjes ……… x 3 € =  ………………… € 

Vidée & frieten ……… x 15 € =  ………………… € 

Stoofvlees & frieten ……… x 15 € =  ………………… € 

Varkenshaasje met warme 
groenten en peperroomsaus 

 

……… 

 

x 17 € =  

 

………………… € 

Varkenshaasje met warme 
groenten en champignonsaus 

 

……… 

 

x 17 € =  

 

………………… € 

Ballotine van zonnevis en 
zalm met witte wijnsaus met 
kroketten of frietjes 

 

……… 

 

x 19 € =  

 

………………… € 

Ijs ……… x 3 € =  ………………… € 

Tiramisu ……… x 4 € =  ………………… € 

Kinderen aantal prijs  

Tomatensoep met balletjes ……… x 2,5 € =  ………………… € 

Stoofvlees & frieten ……… x 9 € =  ………………… € 

Vidée & frieten ……… x 9 € =  ………………… € 

Curryworst & frieten ……… x 7 € =  ………………… € 

ijsje tot 6 jaar gratis ……… x 0 € =  ………………… € 

 

JMOLS
Typewritten Text
U kan dit formulier downloaden, invullen met je PC en nadien versturen naarvic.verwimp@telenet.be
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