Beste dames
Zaterdag 11 december 2021 Nationale ledendag te Brussel.
Programma :
09u30 : ontvangst met koffie en croissant in de Melsensstraat 34 te 1000 Brussel
11u00 : Keuze uit drie activiteiten :
optie 1 : Geleid bezoek aan het Mima museum, Henegouwenkaai 41 te 1080
Sint-Jans-Molenbeek
optie 2 : geleide stadswandeling in de Sint-Katelijnewijk
optie 3 : vrijwilligerswerk voor Nasci. Hierbij nodigen wij jullie uit om samen
met ons een kinderfeest voor Nasci te organiseren ! We nodigen kinderen en hun
mama's (en papa's) uit om samen met ons een voormiddag te genieten van
cadeautjes, spelletjes en pannenkoeken. Wil jij graag mee pannenkoeken
bakken, cadeautjes inzamelen en uitdelen ? Dan is dit dé optie voor jou ! Dit
feest gaat door in de Melsensstraat 34 te 1000 Brussel.
12u30 : vrije lunch in Brussel
15u00 : keuze uit vrij bezoek aan Kerstmarkt of Kerstshopping
16u30 : afsluitmoment met een glaasje in de Melsensstraat 34 te 1000 Brussel
De kostprijs voor deze ledendag bedraagt 12 euro als je deelneemt aan het
cultureel programma en is gratis als je beslist deel te nemen aan de
vrijwilligersactie;
Wij willen ook nog even meegeven dat vanaf 15 oktober een Covid Safe Ticket
verplicht is voor alle activiteiten in Brussel van meer dan 50 personen én binnen
alle horeca-aangelegenheden. We vragen dan ook aan iedereen die wenst deel te
nemen aan onze ledendag dit ticket ten alle tijde bij de hand te hebben én bereid
zijn dit te tonen wanneer dit wordt gevraagd.
Voor meer inlichtingen contacteer Mieke Himpe via mail:
mieke.himpe@gmail.com of telefonisch: 051/690423 of 0496/619170

Hierbij een geschenk van de Liberale Vrouwen Provincie West-Vlaanderen.
De 2 kerstkaarten (twee verschillende ontwerpen) werden ontworpen door
kunstenaar en zus van onze secretaris Marianne, Rika Deryckere .Dit ter
compensatie voor activiteiten die weggevallen zijn door dat vervelend beestje.

Donderdag 2 december om 14.30 u in ’t Schuurtje.
We hebben een echte Roeselarenaar Romain Decommere die zijn eerste boek
“Roeselare in sprookjes “ komt voorstellen.
Het zijn 24 zalige verhaaltjes, die geïnspireerd zijn op het erfgoed van
Roeselare.
De bedoeling is om anekdotes, die in de vergetelheid dreigden te geraken,
levendig te houden en de rijkdom van onze geschiedenis, op een ludieke en
soms subtiele manier op de mensen los te laten.
Daaraan koppelen we natuurlijk de Heilige man van 6 december.
Er worden klaaskoeken met chocomelk of koffie voorzien en natuurlijk mag het
zakje van St Niklaas niet ontbreken.
Dit voor een kleine bijdrage van € 7 (vrijetijdspas € 4) en partners zijn eveneens
welkom aan € 10.
Graag inschrijven tegen 26 november 2021 op ons nieuw rekeningnummer:
BE40 7360 7436 9863.

2022
Mogen we u vragen om jullie lidmaatschap te verlengen door 10 euro
(vrijetijdspas 5 euro) te storten op rekeningnummer:BE40 7360 7436 9863
met vermelding van je meisjesnaam.
De eerste activiteit van 2022 is de AV vergezeld met ons nieuwjaarsetentje op
donderdag 27 januari om 19.00 u in “Brasserie De Eekhoorn”
We starten met de voorstelling van ons programma met activiteiten voor 2022
met een glaasje bubbels.
Vervolgens doen we ons tegoed aan een hertestoofpotje met seizoengroentjes en
aardappelgratin (keuze 1) voor de liefhebbers en voor de visliefhebbers is er
kabeljauw met witte wijnsaus en aardappelpuree (keuze 2) samen met een
glaasje wijn of een drankje naar wens.
We sluiten af met koffie of thee.
Inschrijven graag tegen 20 januari door overschrijving op rekeningnummer:
BE40 7360 7436 9863 van €20 (vrijetijdspas 10) en €22 voor partners met
vermelding van keuze 1 of 2.

Met vriendelijke groet
Het bestuur.

