
 

 

 

Beste Medeparochia(a)n(en), 

 

Ook dit jaar willen we u weer uitnodigen 

zondag, 2

Tijdens deze gelegenheid wordt u na de zondagsviering van 11:00 h een (gratis) aperitief 

aangeboden waarna u kunt aansluiten bij een gezellig (betalend) middagmaal. 

50-jarige jubileumseditie is, serveren we vooraf een 

combinatie zijn van een frietkot & barbecue

met een variatie aan groenten. Afsluiten doen we met een ijs

Het inschrijvingsformulier hiertoe vindt u op

vriendelijk vragen ons dit tegen ten laatste 

ook uw betaling in cash of via ons rekeningnummer 

van uw familienaam en  het aantal ingeschreven personen.

Het verdere verloop van de dag bestaat uit de traditionele activiteiten zoals ballonwedstrijd, viskraam, 

springkastelen, aanwezigheidstombola, enz.  

jongerenwerking van onze Pinksterparochie,

zichzelf zullen kunnen  geven. 

Hopelijk kijkt u er dus, net als wij, weer halsreikend naar uit, zien we elkaar op 

maken we er een fijne dag van. 

 

met vriendelijke groeten 

het Torenfeestcomité 

Marie-Josée          Peter                  Jan

 

Achterzijde: Inschrijvingsformulier en keuze

  

Ook dit jaar willen we u weer uitnodigen op ons Torenfeest dat zal doorgaan

zondag, 24 juni 2018 vanaf 12:00 h. 

Tijdens deze gelegenheid wordt u na de zondagsviering van 11:00 h een (gratis) aperitief 

aangeboden waarna u kunt aansluiten bij een gezellig (betalend) middagmaal. 

serveren we vooraf een voorgerecht en het hoofdgerecht 

barbecue met een keuze uit vlees, vis of een vegetarisch alternatief 

een variatie aan groenten. Afsluiten doen we met een ijs- en dessertenbuffet.

Het inschrijvingsformulier hiertoe vindt u op de achterzijde. Om organisatorische redenen willen we u 

vriendelijk vragen ons dit tegen ten laatste 17 juni terug te bezorgen.  Voor die datum verwachten we 

of via ons rekeningnummer BE95 7875 5712 9058 met duidelijke vermelding 

van uw familienaam en  het aantal ingeschreven personen. 

Het verdere verloop van de dag bestaat uit de traditionele activiteiten zoals ballonwedstrijd, viskraam, 

springkastelen, aanwezigheidstombola, enz.  Dit jaar organiseren we ook, in samenwerking met d

werking van onze Pinksterparochie, een spel waarbij onze kinderen weer het beste van 

Hopelijk kijkt u er dus, net als wij, weer halsreikend naar uit, zien we elkaar op 

Peter                  Jan   Jef   Dirk

mulier en keuze Middagmaal 

 

ons Torenfeest dat zal doorgaan op 

Tijdens deze gelegenheid wordt u na de zondagsviering van 11:00 h een (gratis) aperitief 

aangeboden waarna u kunt aansluiten bij een gezellig (betalend) middagmaal. Omdat het dit jaar een 

het hoofdgerecht zal een 

of een vegetarisch alternatief 

en dessertenbuffet. 

de achterzijde. Om organisatorische redenen willen we u 

terug te bezorgen.  Voor die datum verwachten we 

met duidelijke vermelding 

Het verdere verloop van de dag bestaat uit de traditionele activiteiten zoals ballonwedstrijd, viskraam, 

, in samenwerking met de 

een spel waarbij onze kinderen weer het beste van 

Hopelijk kijkt u er dus, net als wij, weer halsreikend naar uit, zien we elkaar op zondag 24 juni en 

Dirk 



 
 
 
 
 
Ten laatste op 17 juni bij één van de medewerkers bezorgen aub: 

Pater Bert Rosseels  Collegestraat 26 
Dirk Vermeiren  Kongostraat 128 
Marie-Josée Verhoeven Steenweg Op Antwerpen 76b 
Peter De Backker  Schoppen 13 
Jan Stoffels   Boomgaardstraat 13 
Jef Peeters   Gierledreef 91 
 
Of mailen naar:  Dirk.Vermeiren@icloud.com 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reservatiekaart Middagmaal Torenfeest 24 juni 2018 
(betaling bij inschrijving of via overschrijving op rekeningnummer: BE95 7875 5712 9058) 

 

naam en adres ....................................................................................................................................................... 
 
 
volwassenen (>= 16 jaar): 

- Vlees:          aantal ............... x 15,00 € =............... € 
- Vis:       aantal ............... x 17,00 € =............... € 
- Vegetarisch:        aantal ............... x 17,00 € =............... € 

 

kinderen (5 – 15 jaar):    
- Vlees:          aantal ............... x   7,00 € =............... € 
- Vis:       aantal ............... x   7,00 € =............... € 
- Vegetarisch:        aantal ............... x   7,00 € =............... € 

 

kinderen (0 - 4 jaar): 
- Vlees:          aantal ............... x   0,00 € =............... € 
- Vis:       aantal ............... x   0,00 € =............... € 
- Vegetarisch:        aantal ............... x   0,00 € =............... € 

 

      
Inclusief: Voorgerecht en als nagerecht ijs- of Dessertenbuffet 

 

totaal te betalen                                       ............... € 

 

 

 

Extra reservatiekaarten zijn te bekomen bij de medewerkers of aan de inkom van de kerk. 
 

 

 

Wie het Torenfeest en onze parochiewerking wil steunen kan een bijdrage storten op BE95 7875 5712 9058. 
Hartelijk dank! 
 


