
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Beste Lommelse Triatleten en sympathisanten, 
 
Komend triatlonseizoen zullen een mannen-  en vrouwenteam voor het eerst in de clubgeschiedenis de 
kleuren van de Lommelse Triatleten verdedigen in de ‘Team Triathlon Series’ (T³). Op zondag 29 maart 
2020 nodigen we jullie dan ook graag uit op onze pastadag ten voordele van onze deelname aan deze 
landelijke teamcompetitie.  
 
Deze pastadag zal plaatsvinden in zaal De Moffel, het buurthuis op Lommel-Werkplaatsen (Martinus Van 
Gurplaan 39). Je kan komen eten of afhalen tussen 11u30u-14u en 16u30u-19u. 
 
Je kan op drie manieren inschrijven: 

• Vul het online inschrijfformulier in op www.lommelsetriatleten.be/pasta 

• Vul het papieren inschrijfformulier in en bezorg het aan Niels Vanhove of Dorien Vande Kerkhof 

• Reserveer telefonisch bij Niels (0472/09 91 61) of Dorien (0495/15 37 56) 
 
Je kan op twee manieren betalen: 

• Bezorg het geld cash aan Niels of Dorien (LT’ers: bij voorkeur voor/na een zwemtraining) 

• Stort het geld op BE81 7350 0229 2824 (met vermelding van ‘pastadag’ en je naam) 
 
Inschrijven kan tot en met 15 maart. Je inschrijving is pas geldig na betaling op voorhand. Hopelijk 
zijn jullie met velen van de partij, wij danken jullie bij voorbaat! 
 
Sportieve groeten, 
Het T³-Team 

STROOKJE ZELF BIJ TE HOUDEN 

 

Naam:  …………………………………………… 

GSM: …………………………………………… 

 

O Komt eten tussen 11u30u en 14u 

O Komt eten tussen 16u30u en 19u 

O Komt afhalen (om ………..u) 

 

Bestelling: 

Spaghetti bolognese  ……x € 10 = € …… 

Spaghetti arrabiata (veggie) ……x € 10 = € …… 

Kinderspaghetti  ……x € 8   = € …… 

 

Totaal te betalen: 

STROOKJE AF TE GEVEN 

 

Naam:  …………………………………………… 

GSM: …………………………………………… 

 

O Komt eten tussen 11u30u en 14u 

O Komt eten tussen 16u30u en 19u 

O Komt afhalen (om ………..u) 

 

Bestelling: 

Spaghetti bolognese  ……x € 10 = € …… 

Spaghetti arrabiata (veggie) ……x € 10 = € …… 

Kinderspaghetti  ……x € 8   = € …… 

 

Totaal te betalen: 

 

Opmerkingen: 

 

 

€ …………………………. 

 

€ …………………………. 

http://www.lommelsetriatleten.be/pasta

