
Beste vrienden, dorpsgenoten & sympatisanten 

Naar jaarlijkse traditie richt de Koninklijke Harmonie Demergalm Godsheide 

ook dit voorjaar een culinaire restaurantdag in. We verwennen jullie graag 

ten voordele van onze vereniging op zaterdagavond 7 maart 2020. 

Alle details vind je aan de binnenzijde van deze folder. Gelieve jullie 

inschrijving zeker tijdig door te geven (ten laatste 2 maart 2020). Dit kan via 

e-mail, telefoon of persoonlijk bij onze bestuursleden, of op onze wekelijkse 

repetitie in het ontmoetingscentrum, elke vrijdag vanaf 20u.  

Leden en bestuur van de Koninklijke Harmonie Demergalm Godsheide zullen 

jullie aanwezigheid op deze avond ten zeerste op prijs stellen. Dankzij jullie 

steun kan onze vereniging blijven investeren in een mooie muzikale 

toekomst. 

Zaterdag 2 mei 2020   Concert @ concervatorium 

Zondag 28 juni 2020   Euregioparade @ Hasselt 

Zaterdag 6 september 2020 Restaurantdag  

17 & 18 oktober 2020  Jeneverfeesten 

Zaterdag 31 oktober 2020 Galaconcert  

Zondag 27 december 2020 Oudejaarsconcert 

 

KH Demergalm Godsheide verwelkomt iedereen die ons muzikaal wil 

versterken elke vrijdagavond van 20u tot 22u met open armen. Ook als 

sympathisant, bestuurslid en/of logistiek medewerker ben je steeds welkom! 

 

         Meer informatie via:  

                                       www.demergalm.be 

               & 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIAANSE AVOND 

Zaterdag 7 maart 2020 

Ontmoetingscentrum Godsheide 

Kiezelstraat 118    3500 Hasselt 

 

 

  

€ 20 
€ 12 (-12j) 

‘Koninklijke Harmonie Demergalm Godsheide’ 

http://www.demergalm.be/


Inschrijven vooraf via restaurantdag@demergalm.be, telefonisch 
of door het bezorgen van de inschrijvingsstrook (met gepast 
bedrag) op één van de onderstaande adressen en dit uiterlijk op 2 
maart 2020. 

 
Patrick Hermes       0475 24 32 46 

Silvester Steegmans Kiezelstraat 54 - 3500 Hasselt  011 22 64 21 
Lucien Vandevenne Rapertingenstraat 96 - 3500 Hasselt   011 28 48 73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bij telefonische of elektronische inschrijving vragen we u 
het totaalbedrag over te schrijven op BE47 7351 1402 
3080 met vermelding van naam & adres. 
 

Inschrijvingsformulier (meebrengen naar de Italiaanse avond) 
 
…  X menu aan € 20          = € …… 
 
…  X menu -12j. aan € 12       = € ……                                                     
______     _________ 
 
…… personen     totaal = € …………… te betalen / betaald 
 

Naam ……………………………………………………………… 
 
Adres ……………………………………………………………… 
         ……………………………………………………………… 
 
 

Wij verkiezen aan tafel te gaan om: 18u00 - 19u00 – 20u00  
 
Samen met …………………………………………………… 
 
 
 
 
 

Af te geven bij inschrijving (of via mail: restaurantdag@demergalm.be) 
  
…  X menu aan € 20          = € …… 
 
…  X menu -12j. aan € 12       = € ……                                                     
______     _________ 

 
…… personen     totaal = € …………… te betalen / betaald 
 

Naam ……………………………………………………………… 
 
Adres ……………………………………………………………… 
         ……………………………………………………………… 
 
 

Wij verkiezen aan tafel te gaan om: 18u00 - 19u00 – 20u00  
 
Samen met …………………………………………………… 
 

MENU  
€ 20 / € 12 (-12j.) 

 
Aperitief 

Soep van de dag 
Pastabuffet 

(ook vegetarisch en vis) 
Dessert 
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