
 

Naam:_________________________               drukletters a.u.b. 

 

Straat en nummer: _________________________________ 
 

Gemeente: _______________________________________ 
 

Tel.: __________________  (om eventueel te kunnen 

verwittigen indien het ontbijt toch niet kan doorgaan.) 
 

wenst op zondag 14 maart 2021: 
 

O   het ontbijt thuisgebracht * 
          O tussen 8 u. en 9 u. *   
          O tussen 9 u. en 10 u. *   
of 
O   komt het ontbijt zelf halen tussen 8 u. en 9.30 u.  in 
     de parochiezaal, Kemzekestraat 18, Puivelde  
      

aantal:  

. . .  volwassenontbijt(en) aan € 10   = € . . . . . . 
 

. . .  kinderontbijt(en) aan € 6           = € . . . . . . 
       

Totaal:  € . . . . . . 

 

Om geen cash-geld te moeten ontvangen op de ochtend zelf 

vragen wij u om het bedrag op voorhand te bezorgen bij 

inschrijving of om het over te schrijven op rekeningnummer: 

BE24 7340 4678 6038  

Parochiale Werken Sint-Job 

 

O geld hierbij *  

O reeds over geschreven *  
  

* keuze aankruisen a.u.b. 
 

Tip: noteer de datum en het uur van je bestelling als 
geheugensteuntje voor uzelf. 
 

Opgelet: inschrijvingen binnen ten laatste op 8 maart. 

 
 

 
 

 

Geloofsgemeenschap Sint-Niklaas West 

Sint-Job Puivelde   

organiseert een 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

“Broederlijk Delen” bestaat dit 60 jaar. Zestig 

jaar solidariteit tegen onrecht en armoede.  
Maar ook zestig jaar opkomen voor verandering. 

Deze roep klinkt vandaag luider dan ooit. 
 

Corona maakt het ons echter niet gemakkelijk. 

We moeten heel wat voorzichtiger zijn maar mits de 
nodige regels in acht te nemen kunnen we ook dit jaar 

een solidariteitsontbijt organiseren. 
 

op zondag 14 maart 2021 

ten voordele van Broederlijk delen: 



60 jaar delen en herverdelen 
We botsten overal op dezelfde grenzen. De grenzen van 
onze planeet, de grenzen van ons economisch model. Overal 
ter wereld worden bestaande systemen in vraag gesteld, 
worden oplossingen gezocht voor problemen die ons 
allemaal aangaan. Klimaatopwarming, sociale ongelijkheid, 
armoede… 

Ons antwoord op deze problemen is, net als zestig jaar 
geleden, delen en herverdelen. Want er is genoeg voor 
iedereen. Maar we moeten ons er van bewust zijn dat niet 
iedereen een eerlijk aandeel in handen heeft. En dat wie 
teveel heeft, het misschien met minder zal moeten doen. 
Zodat iedereen kan leven met genoeg. 

 
 
 

Meer informatie over de actie van Broederlijk Delen vindt u 

in bijgevoegde folder.  
U kan helpen met een gift maar u kan het werk van 
Broederlijk Delen ook steunen door onze actie. 
 

Voor € 10 per volwassene en € 6 per kind (tot 12 jaar) 

brengen wij u op zondag 14 maart tussen 8 u. en 9 u. 
of tussen 9 u. en 10 u. een rijkelijk ontbijt aan huis.  
U kan het ontbijt ook komen afhalen in de parochiezaal. 
 
 

Een volwassenontbijt bestaat uit: Een kinderontbijt bestaat uit: 

1 pistolet + 1 sandwich 1 sandwich 
 1 boterkoek   1 boterkoek 
 1 botertje   1 botertje 
 1 pakje speculaas  1 pakje speculaas 
 1 plakjes kaas  1 potje choco 
 1 confituurtje   1 potje yoghurt 
 1 potje yoghurt  1 fruitsapje 
 1 fruitsapje 
 1 stuk fruit 
 

Spreekt dit aanbod u aan?  
Vul dan vlug de bestelstrook (op achterzijde) in en bezorg het 
aan  één  van  de  contactpersonen. Het ontbijt kan ook via 
e-mail besteld worden: lieve.vanbellegem@telenet.be 
 

 

Contactpersonen: 
 

Pastoor Robbrecht De Latte    Gino Ruys 

Dries 68    Gouden Leeuwstraat 99 

9111 Sinaai    9111 Belsele 

tel. 03 219 87 45   03 772 57 48 

   

Lieve Van Bellegem          Maria De Kimpe 

Waterstraat 2        Kruisstraat 111 

9190 Kemzeke       9111 Belsele (Puivelde) 

tel. 03 779 66 40       03 772 35 82 

     0494 16 16 85 

Herman Wilssens           

Hoge Bokstraat 192        

9111 Belsele  

03/776 68 12 

tel. 0473 33 51 73  
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


