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Feest!
Eindelijk gaan we nog eens een samenkomst organiseren en het wordt feestelijk. Dat mag wel na
die 2 jaren corona-ellende!
We komen samen op 10 december om 12 uur ’s middags voor een dinertje in de Pot au Feu,
Venstraat 155 (aan de vaart).
Het menu is als volgt :
 Soep
 Kabeljauw
of
zalm
of
gestoofde varkenswangetjes
 Kaastaart
of
moelleux of
ijs
Graag je voorkeuren bij inschrijven bekendmaken!
Dit voor de prijs van 15 €, de rest wordt door onze kassa bijgelegd. Niet-leden zijn ook welkom, zij
betalen 25 €. Dranken zijn niet in de prijs inbegrepen.
Belangrijk : Vergeet je coronacertificaat niet. Neem ook je mondmasker mee!
Wie geen vervoer heeft, gelieve tijdig zijn wijkverantwoordelijke of Maria te verwittigen. Wij
zoeken een oplossing!
Heb je nog geen coronacertificaat? Bel naar nr 078 / 78 78 50. Hou je identiteitskaart bij de
hand want je moet je rijksregisternummer opgeven. Na iets meer dan een week vind je je
certificaat in de brievenbus.

Er is nog meer kerstsfeer. De wijkverantwoordelijken zullen rondkomen met een geschenkje dat
wij jullie met plezier aanbieden!
Ook wordt het weer tijd voor de lidgelden. Hierbij een overzicht van de bedragen :

Lid : 26 €
Lid in WZC : 11 €
Bijlid : 5 €

Gezinslid : 17 €
Gezin : 43 €
ook 11 € voor de nog thuiswonende partner.
Sportlid : 8 €

Ook dit jaar vieren wij weer onze “ronde verjaarlingen”! Dit jaar zijn de gelukkigen:

90 jaar
85 jaar
80 jaar

Jeanne De Boey, Maria Van Crombrugge, Lizette Van Den Bosch,
Jozef Van Loock
Hugo Gerard, Ida Spooren, Elisa Van Hirtum, Caroline Vleminx
Machteld Latte, Eric Minsaer, Rosa Van Gaever, Maria Vanderheyden

Zij krijgen een geschenk.
Dit jaar heeft Martha Van Doorslaer besloten een punt te zetten achter haar lange, lange carrière
als wijkverantwoordelijke. Ze neemt nog wel deel aan het bestuur. Hartelijk dank Martha voor je
jarenlange inzet!
En een “voortijdig” nieuwtje. Swa De Koninck wordt op 31 januari 2022 100 jaar!
Degenen die dat willen, kunnen hem een persoonlijk verjaardagskaartje schrijven en dit aan Maria
of Tine geven om het aan hem te bezorgen.

Allerbeste groetjes !
het Bestuur
teamleidster Maria Vandebroek, tel. 03 / 434 40 45

Kerstmis

Zacht en stil en wit is de nacht
Dromen van rust onder de sterrenpracht
Glinsteringen als zuivere kristallen
Vrede en goedheid en liefde aan allen
Maria

