
Lasagne aan huis 

De pandemie verhinderde ons om in september 2020 ons 45ste restaurant te 

organiseren. Om onze belangrijkste bron van inkomsten (vooral voor de 

aankoop en onderhoud van instrumenten) niet in gevaar te brengen, waagden 

we de sprong naar een nieuw initiatief: ‘Lasagne aan huis’. 

Het werd een groot succes en de roep om herhaling klonk luid. Vandaar een nieuwe actie, 
maar niet langer tijdens het traditionele weekend van de Corneliusfeesten in september.  
In 2021 brachten we in die context wél een openluchtconcert met onze jeugdharmonie en 

harmonie. 

Op zondag 20 maart 2022 leveren we, tussen 8 en 12 uur, vers bereide lasagne bij u aan 
huis. In de doos vind je bovendien ook nog een aantal verrassende versnaperingen. Leveren 
doen we in principe enkel in een straal van 10 km of 15 minuten autorijden rond Aalbeke. 
Als je verderaf woont, ken je wellicht wel een muzikant met wie je een eigen regeling kunt 

vinden… 

Het enige wat je zelf nog moet doen, is de lasagne in de oven zetten, terwijl je geniet van 

wat er verder nog in de doos te vinden is. 

Draai om... 



Hoe bestellen? 

Je bent vertrouwd met internet (aanbevolen): 

Ga naar www.harmonieaalbeke.be, kies ‘Lasagne aan huis’ en volg daar de bestelprocedure. 

Je bent niet vertrouwd met internet: 

Vul onderstaand bestelformulier in en bezorg het  

♦ ofwel aan een van onze muzikanten, samen met het te betalen bedrag.  

Ons lid zal je bestelling doorgeven via de website. 

♦ ofwel, mét contant geld, op volgend adres: Rik Corne, Lauwsestraat 33, 8511 Aalbeke 

Van zodra we je betaling hebben ontvangen op onze rekening BE19 7380 1344 3212, is je 

bestelling defini�ef en zal die op 20 maart worden bezorgd. 

Uiterste datum van bestelling: 7 maart 2022. 

Bestelformulier 

Voornaam en naam: _______________________________________________ 

Adres voor levering: _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

Uw telefoonnr.: _______________________________________________ 

Uw contact bij de harmonie: _______________________________________________ 

Lasagne, met alcoholhoudende dranken  

Lasagne, met alcoholvrije dranken  

Vegetarische lasagne, met alcoholhoudende 

dranken 

 

Vegetarische lasagne, met alcoholvrije dranken  

€ 23 p.p. 

€ 18 p.p. 

€ 23 p.p. 

€ 18 p.p. 

Ja, lever mij: Prijs Aantal 

personen 

Totaal betaald aan: _______________________  Totaal bedrag: 

Prijs x  aantal 

 

 

 

 

 

v.u.: K.H. Eendracht Kortrijk-Aalbeke vzw, Filip Santy, Bergstraat 41, 8511 Aalbeke 


