
Landelijke Senioren Gewest Beveren  

 

Beste leden en sympathisanten,  

 

 

1. Kaartnamiddagen in L’Amuse te Beveren  

Alle kaartnamiddagen vinden plaats in “feestzaal L’Amuse”, Glazenleeuwstraat 135, te 

Beveren. Wij spelen whisten of bieden en geven van onze vereniging 60 € vooruit. Je kan een 

medespeler zelf mee brengen of je kan ook alleen komen. Wij zorgen voor een maat. Gelieve 

zelf jou speelkaarten mee te brengen a.u.b. . Wij starten om 13u30 en eindigen om 17u. Het 

bestuur wenst jullie allen veel kaartplezier en veel winst. Vooraf inschrijven is niet nodig. 

Iedereen is van harte welkom.  

• Winterkaartnamiddag op dinsdag 7 februari 

• Lentekaartnamiddag op dinsdag 7 maart  

 

 

 

 

2. Valentijnsfeest  

 

 

Op dinsdag 14 februari 2023 heeft ons valantijnsfeest plaats in zaal KVK Svelta, Albrecht 

Rodenbachlaan 29, te Melsele.  

Wij starten deze feestnamiddag om 13u30 met een kort gebed en een welkomstwoord. Voor 

het optreden bieden wij een valentijnsgebak met koffie of thee aan. Rond 14h30 brengen 

Lien en Bart een voorstelling rond ”Valentijn”. Zij zingen liedjes over liefde, vriendschap en 

verbondenheid. Soms is het grappig, soms extra gevoelig, een mooie afwisseling. Naast deze 

liedjes van zichzelf zijn er ook liedjes waar iedereen kan meezingen of neuriën.  

Als avondmaal wordt ons een kaas- of vleesschotel aangeboden. Gelieve bij inschrijving aan 

je bestuurslid je keuze door te geven a.u.b. !! 

Kostprijs voor deze feestnamiddag bedraagt 30 € voor leden en 35 € voor niet-leden. 

Ondanks de stijging van de prijzen behouden wij de deelnameprijs als voorheen. Inschrijven 

en betalen kan enkel bij de verantwoordelijke van jou deelgemeente tot en met dinsdag 7 

februari.  Je bent pas ingeschreven na betaling. Het bestuur wenst jullie een zeer aangenaam 

feest toe!   

 

 

 



3. Lentekriebels 

 
 

 

Op maandag 27 maart nodigt het provinciaal bestuur van de Landelijke Gilden en Ferm hun 

leden 60+ en partners uit op de Oost-Vlaamse lentekriebels in salon Mantovani te 

Oudenaarde. Wij reserveren een autocar en vertrekken om 8.15 uur ( bushokje aan kerk in 

Verrebroek),  8.25 uur in Vrasene (bushokje aan de kerk), om 8.45 uur op de parking voor 

het nieuw gemeentehuis te Beveren.  De agenda: 9.45 uur onthaal. Om 10.15 uur welkom en 

bezinning. Daarna volgt een lezing van Koen Wauters. De bekende journalist zal spreken 

over “Mijn vader was priester, mijn moeder non”.  

Om 12.30 uur wordt ons een 3-gangen maaltijd aangeboden en om 14 uur kan u genieten 

van een showprogramma met Margriet Hermans. Deelnameprijs 60 euro voor onze leden, 

verplaatsingskosten met autobus inbegrepen. Inschrijven en betalen kan vanaf nu tot 

uiterlijk vrijdag 10 maart bij je verantwoordelijke. Na 10 maart zijn annulaties spijtig genoeg 

niet meer mogelijk. Je kan zelf voor vervanging zorgen indien u dit doorgeeft aan uw 

verantwoordelijke. Rond 18 uur voorzien wij terug aan te komen waar wij vertrokken zijn. 

Zoals vorige jaren zijn de “Lentekriebels”, zeker met de autobus, een echte aanrader.  

 

4. Volgende activiteiten  

Gelieve volgende data vrij te houden a.u.b.  

Dinsdag 18 april  Lentefeest  

Dinsdag   9 mei      Bedevaart naar Gaverland  

Namens de volledige bestuursploeg wensen wij jullie een mooi en voorspoedig 2023 toe!           

         

Magda Baert       François Van Puymbroeck 

Voorzitster.       Co-voorzitter. 

gsm: 0473 80 42 95      gsm: 0471 49 25 39 

Landelijke Seniorenvereniging kan deze activiteiten aanbieden dank zij de steun van de 

Gemeente Beveren, Ferm en Landelijke Gilden.  

 

 

 


