
 

 

 

 

Zondag 22 januari 2023 

Sint – 
Antoniusviering 

Bel 
 
 
 

Misviering 
Dierenwijding 

Koppenverkoop & optreden 
in de parochiezaal 

 
 

 

 

 

  



Naam ………………….…………………………………………….  

Adres ………………….…………………………………………….  

Menu Volwassenen 
menu Prijs aantal totaal 

Tomatensoep met balletjes € 3,50 . €  

Vidée & frit € 17 . €  

Stoofvlees & frit € 17 . €  

Varkenshaasje met warme 
groenten en 
champignonsaus 

€ 19 
 .    met friet €  

.    met kroket €  

Varkenshaasje met warme 
groenten en peperroomsaus 

€ 19 
.    met friet €  

.    met kroket €  

Ballotine van zonnevis en 
zalm met witte wijnsaus  

€ 21 
.    met friet € 

.    met kroket € 

Vegie bladerdeeggebakje 
met champignons en quorn 

€ 19 
. 

€  

Ijsje € 3,50 . €  

 

Kindermenu tot 12 jaar 
menu Prijs aantal totaal 

Tomatensoep met balletjes € 2,50 . €  

Vidée & frit € 10 . €  

Stoofvlees & frit € 10 ………. €  

Curryworst & Friet € 7 ………. €  

kinderijsje € 2,50 ………. €  

  Totaal  € 

                                                       



 

Beste Bellenaar, 

 

Een parochiezaal is en blijft een zaal die zorgt voor 
ontmoetingen. Een locatie in het dorp waar talrijke 
verenigingen activiteiten kunnen ontplooien, samen 
cultuur maken, samen feesten.  

Onze zaal in uitstekende staat houden is ons doel. 
Ondertussen werden al enkele grotere investeringen 
uitgevoerd zoals vernieuwen van het dak, aankoop van 
nieuwe tafels en stoelen en vervangen van de ramen en 
deur van de grote zaal. Verder zijn gepland : renoveren of 
vervangen van de noordelijke ramen, verwarmings-
installatie, plaatsen energetische ledverlichting en een 
eventuele luchtverversingsinstallatie. 

Om dit alles te sponsoren nodigen we U allen uit op onze 

RESTAURANTDAG. Dit evenement gaat door op 

zondag 23 oktober van 11u30 tot 14u30. 

In samenwerking met de verenigingen beloven we U een 
uitstekende, lekkere maaltijd aan democratische prijzen. 
Bekijk even ons menu en bestel tijdig. 

PC Bel en de verenigingen zijn U dankbaar voor Uw 
steun ! 

Vul uw keuze in op de inschrijvingsstrook voor 15 oktober 
en bezorg deze aan Vic Verwimp, Wijdbos 15 , tel 014 / 58 
10 21 , GSM 0494 80 29 37 of per mail 
vic.verwimp@telenet.be 

 
zie ook www.parochiecentrumbel.be 

 

mailto:vic.verwimp@telenet.be


 

 

Parochiecentrum Bel 
nodigt u uit voor zijn 

 

 

Restaurantdag 

 

 

 

Op zondag 23 oktober 

van 11.30 u tot 14.30 u 
 


