
Landelijke Seniorenvereniging  

Gewest Beveren  

Beste leden en sympathisanten,  

 

1. Herfstkaartnamiddagen in L’Amuse te Beveren  

2. Herfstfeest in Svelta te Melsele 

3. Nieuws van de vereniging 

4. Overzicht contactgegevens per deelgemeente  

 

1. Herfstkaartnamiddagen in L’Amuse te Beveren  

Op dinsdag 4 oktober en dinsdag 8 november hebben onze herfstkaartnamiddagen plaats in 

zaal L’Amuse te Beveren (Adres: Glazenleeuwstraat 134, 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  speelkaarten mee te 

brengen a.u.b. . Wij starten om 13u30 en eindigen om 17 uur. Het bestuur wenst jullie allen 

veel kaartplezier en veel winst. Vooraf inschrijven hoeft niet. Iedereen is welkom. Tot dan! 

2. Herstfeest in KVK Svelta te Melsele 

Op dinsdag 11 oktober 2022 heeft ons herfstfeest plaats in zaal KVK Svelta te Melsele 

(Adres: Albrecht Rodenbachlaan 29, Melsele). Wij starten deze feestnamiddag om 13u30 

met een kort gebed, een welkomstwoord en genieten dan van koffie of thee met gebak. 

Daarna brengt Paul Bruna een wervelende show met prachtige muziek waar ambiance 

verzekerd is. Paul is een veelgevraagd artiest, die al jaren actief is in de Vlaamse showwereld 

en regelmatig te horen en te zien is op diverse radio’s en Ment TV. Hij is zanger, entertainer 

en presentator en brengt op het podium zowel schlagers als het betere Nederlandstalig lied 

en semi-klassieke nummers, doorspekt met een vleugje humor.  Na het optreden worden we 

culinair verwend met frietjes en vol au vent .Rond 18 uur is discobar Ambiance (Bart 

Verhelst) van de partij tot 21 uur. Kostprijs voor deze feestnamiddag bedraagt  30 € voor 

leden en  35 € voor niet-leden. Inschrijven en betalen kan enkel bij de verantwoordelijke van 

jou deelgemeente tot woensdag 5 oktober.  Je bent pas ingeschreven na betaling.  Je kan de 

verantwoordelijke van jou deelgemeente terugvinden op de volgende bladzijde.  Het bestuur 

wenst jullie een zeer aangenaam herfstfeest toe.      

3. Nieuws van de vereniging  

• Ons kerstfeest zal doorgaan op donderdag 15 december. Het optreden zal verzorgd 

worden door “Nostalgique”. Zij brengen muziek uit de jaren ’50, ’60, ’70, ’80 en ’90. 

Hou deze datum zeker vrij.  

 



• Godelieve Van de Vijver, bestuurslid Melsele, heeft na 25 jaar afscheid genomen als 

bestuurslid. Het voltallige bestuur bedankt haar van harte voor de jarenlange inzet 

voor onze vereniging. Wij hopen haar regelmatig terug te zien op onze activiteiten 

voor onze leden.  

 

 

Inlichtingen en inschrijven bij de verantwoordelijke voor Ferm Zwijndrecht: 

Marie- Josée Van Nespen  tel.: 03 252 81 92 of email mj.vannespen@telenet.be 
 

Vriendelijke groeten namens de hele bestuursploeg, 

Tot zover ons herfstnieuws,                     

Magda Baert       François Van Puymbroeck 

Voorzitster.       Co-voorzitter. 
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