
ZONDAG 12 FEBRUARI 2023  - 9de  ZALMZONDAG 

Ten voordele van WELZIJNSSCHAKEL H. DRIEVULDIGHEID 
 

Menu 1:  Soep  geKookte zalmschotel  dessert 
Menu 2: Soep  geRookte zalmschotel  dessert 

 

€ 25,00 per menu  
 

BESTELBON:  Naam: ............................................................. 
 

   Bestelt:  ...... X menu 1       ...... X menu 2      Samen .......... € 
 

(*) wordt vanaf 11.00 afgehaald achter in de H3V kerk door: ........................................ 
(*) eet samen met anderen in vergaderruimte in de kerk om 12.15 u 
(*) aanduiden wat past 
 
Je kan je bestelling op één van volgende manieren plaatsen; tot en met zo 5/02: 

� cash betaling met je bestelbon, na de zondagsviering bij de PT leden,  
 of op dinsdag tussen 10.00 en 12.00 u op het parochiesecretariaat (kerk via ingang Paroza) 
� via overschrijving op rekening BE81 0834 6632 9624 van Trinidadplus; mail je 
 bestelbon / bestelling dan naar drievuldigheid@skynet.be  
 

♪ graag een aparte bestelbon per gezin opmaken,  
zodat de juiste hoeveelheid per bord/plateau kan samengesteld worden. 
Tip: nodig enkele vrienden thuis uit, geniet samen van zalm en deel de kosten���� 
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