LENTEBRUNCH

Ons restaurant biedt u, in een gezellig kader, een lekkere
Lentebrunch, op zondag 29 maart 2020 van 11 tot 14 uur.

(info tel. 03/646 21 06)

Brunch volwassenen: 20,00 €

Brunch kinderen tot 12j: 10,00 €
Soep
Gerookte zalm
Fijn assortiment charcuterie
Spek
Eieren
Kaas
Pistolets, sandwiches en
koffiekoeken
Yoghurt
Fruitsla
Gehaktballetjes en krieken
Confituur
Fruitsap / Koffie
Gemixte slaatjes zoals
kipsla, vleessla,
preparé, enz

Inschrijven liefst door storting op het nr BE89 7895 1241 8985 “Feestcomité
parochie St. Jozef” ’t Meuleken 1 en ten laatste op 15 maart 2020. Na deze
datum kan om praktische redenen geen inschrijving meer gebeuren!

Het keuzeformulier, uiterlijk te bezorgen vóór 15 maart 2020 bij:
- Ilse Lenaerts, Du Chastellei 80,

Merksem ( tel. 03/636 17 55 )

- Gilbert Debont, Wildert 66

Merksem ( tel. 03/646 21 06 )

- Bij deze personen kan je ook contant betalen
- U kan uw keuzeformulier ook afgeven in de kerk (na de viering) of bussen
in ’t Meuleken 1, achter de kerk.
- Wacht niet met inschrijven, want om u vlot te kunnen bedienen is er een
inschrijving voorzien van maximum 150 personen!

- De inschrijver vermeldt ook de namen van de personen in een groep
M./Mevr .…………………………………………………………………………
Adres

………………………………………………………………….………

Tel. of e-mailadres ……………………………………………………….……
schrijft in voor de LENTEBRUNCH van 29 maart 2020.
met …………… personen voor Brunch Volwassenen
..……….… personen voor Brunch kinderen

Belet tijdens de Lentebrunch? U kan ons altijd helpen met een financieel steuntje op
rekeningnummer: BE89 7895 1241 8985 van Feestcomité parochie St. Jozef. Dank U

Liefst vermelden bij wie je/jullie mee aan tafel willen zitten zoals o.a. Okra of
vrienden / kennissen : ……………………………………………………………

SCALA & KOLACNY BROTHERS MET BAND EN STRIJKORKEST
Zondag 29 november 2020 – 20uur
Blauwe zaal – deSingel - Desguinlei 25, Antwerpen

Verwacht u aan een “betoverende” en “grootse” bezetting. De dames van Scala
zullen op het podium omringd worden door hun Scala-rockband én de Kolacnybroers brengen op 29 november ook nog het recent opgericht Scala-strijkorkest
mee naar Antwerpen.
De 16 Scala-zangeressen, 16 strijkers en 4 extra muzikanten zullen voor een
uitzonderlijk optreden en een unieke avond zorgen.
SCALA verzorgt een optreden van 120 minuten - zonder pauze - met daarin de
gekende en eigenzinnige covers die al herhaaldelijk in Hollywoodfilms en
internationale TV-series opdoken. Ook op het programma: de hoogtepunten uit de
meest recente en succesvolle “Meisjesnamen-tournee” alsook gloednieuw en
zelfgeschreven songmateriaal.
Kaarten aan 48 euro (rij 1t/m7) , 44 euro (rij 8 t/m18) of 38 euro (rij 19 tot 23) zijn
verkrijgbaar bij deSingel:
Tickets online: 24/24 uur via www.desingel.be zelf uw stoelen kiezen onmiddellijk
bevestiging per e-mail en tickets gratis verstuurd per e-mail of voor €2 per post.
Tickets offline : telefonisch: +32 (0)3 248 28 28, via mail: tickets@desingel.be
maandag-vrijdag 11-18.30 uur, zaterdag 16-18.30 uur
Persoonlijk langskomen bij deSingel bespreekbureau, Desguinlei 25,
2018 Antwerpen maandag-vrijdag 11-18.30 uur, zaterdag 16-18.30 uur

De kaarten zijn genummerd. De deuren van de zaal openen om 19.30 uur.
DeSingel is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer: tram 2 of tram 6 , afstappen
doe je aan halte deSingel. Tickets te bestellen vanaf 29/03/2020.
Organisatie: Feestcomité De Garve Merksem ten voordele van de jeugd- en
volwassenwerking wijk Merksemheide.
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