
Proost op verbondenheid! 

Delen doet goed, ook met het Zuiden! 

Omwille van de coronapandemie kan er dit jaar geen solidair ontbijt georganiseerd 

worden. Maar de werkgroep Broederlijk Delen van de pastorale eenheid (PE) bleef niet bij 

de pakken zitten en zocht naar een waardig alternatief, een apéropakket. Een apéropakket 

geeft je de mogelijkheid om in een veilige omgeving met je eigen bubbel een gezellige 

babbel te hebben bij een (h)eerlijk drankje en snackje. 

En bovendien steun je Broederlijk Delen. Wat wil je nog meer! 

Een apéropakket is samengesteld uit fairtrade producten, bio- en ambachtelijke producten. 

Wat hebben de apéropakketten in petto?  

 Pakket 1 aan 8 euro:  1 liter appelsap – pindanoten –Yucachips 

 Pakket 2 aan 14 euro: 1 fles Franse witte wijn Chardonnay(domaine Blomac) – 

                                          notenmix –Yucachips 

 Pakket 3 aan 16 euro: 1 fles bio-cava Grand Baron – ambachtelijke kaaskoekjes 

                                              Yucachips  

Hoe bestellen en betalen? 

Je naam, adres, telefoonnummer & mailadres, nummers van de pakketten en aantallen geef 

je vóór 20 februari door aan het secretariaat van de PE via secretariaat@sinttrudo.net  

of door onderstaande inschrijvingsstrook vóór 20 februari te deponeren in de brievenbus 

van het secretariaat, P.Verhaegheplein 11, Assebroek. 

Betalen doe je via overschrijving op het rekeningnummer van de pastorale eenheid  

BE38 0018 1603 1572 met vermelding van je naam, de nummers en aantallen van de 

bestelde pakketten. De bestelling is slechts definitief na betaling. 

Wanneer  en waar afhalen? 

ZONDAG 28 FEBRUARI tussen 9.30 u. en 12.00 u.  

in de Maria-Assumptakerk, Koningin Elisabethsquare, Assebroek. 

Alles zal verlopen volgens de coronamaatregelen. Gelieve daarom ook een mondmasker 

te dragen en de veiligheidsrichtlijnen te volgen bij het ophalen van je bestelling. 

 

Naam:…………………………………………………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………….. 

Mailadres:………………………………………………………………………………………………. 

Ik bestel en betaal via overschrijving:  

Pakket 1: ………X 8 euro = ………euro 

Pakket 2: ………X 14 euro= ………euro 

Pakket 3: ………X 16 euro= ………euro 

Alle persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt in functie van deze verkoop en niet doorgegeven aan derden voor andere doeleinden. 

Handtekening en datum, 

mailto:secretariaat@sinttrudo.net

