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                                Sint-Katelijne-Waver,  6/11/2022 
 

 
 

 
Beste leden, 
 

Dit is de planning van onze activiteiten voor het najaar en voorjaar. 
 

1. Kerstdiner  op 22 december in restaurant L’Olivier Liersesteenweg 151  
    Sint Katelijne - Waver 
 

    Keuze menu € 45 zonder dranken: 
 

Soep van pompoen, curry en gember (1) 
                             Of 
Fazant kroketten, slaatje van witloof, coulis van veenbessen (2) 

 
                          Sorbet 

 
Filet van pladijs, saus van rivierkreeft, puree van spinazie (3) 
                             Of 

Stoofpotje van everzwijnwangen, wintergroenten, verse mini-kroketten (4) 
 

                          Dessert 
 
Gelieve uw keuze door te geven vóór 10/12, alsook de betaling van € 45 per persoon. 

 
2. Praatnamiddag op 12 januari met worstenbrood en appelbollen  

    Ondertussen een paar filmpjes van vorige activiteiten. 
    Deelname is €8 inschrijven tot 6/1. 
3. Ouderen en slecht slapen, voordracht door Sandra Pirrera , klinisch psychologe op    

    donderdag 16 februari, aanvang 14:00uur.  Inschrijven kan tot 15 januari 
    Omdat de rest van de plaatsen in Offendonk door leden van het VNZ zullen  

    ingenomen worden. Deelname €5 voor leden en niet leden, kof fie en  
    versnaperingen inbegrepen. Dit is een speciale regeling. 
4. Muziek quiz de jaren 75 – 80 op donderdag 9 maart, prijs €8 inschrijven tot 20/2 

5. Zondag 16 april brunch in Beerzel, bij “Van alles en nog wat” Beerzelplein 13 
    €25 per persoon  inschrijven kan tot 2/4. 

6. Busreis op 27 juni naar Drimmelen met mini cruise van vijf uren op de Biesbosch               
    en Hollands diep met lunch aan boord, prijs €68 niet leden €78. Daarna bezoek             
    aan Willemstad. 

7. Weekend in september van 8 tot 10 september in hotel Heere in 
    Raamsdonkveer. Zie bijlage, inschrijven vóór 31 januari. 

 
 
Groeten, Eddy, Jeannine, Mia en Jos 

 
Inschrijven en betalen voor een activiteit kan bij : 

Mia Robberechts : 015/21 02 95, Jos Jacobs : 0475/53 93 24 
Jeannine Willekens : 015/68 91 99 of 0473/49 21 65 of email : 
jeannini.willekens49@telenet.be 
Storten kan op rekeningnummer : BE 47 8508 1639 9080 
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