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Beste Exers          Roeselare  14.12.2022 
 

Zoals reeds verschillende keren gemeld, gaat onze Nieuwjaarsbijeenkomst door op donderdag 26 januari 
2023 om 11.30u, in Hoeve Ter Kerst op het Domein van Mariasteen te Gits. (Om deze locatie te bereiken draai 

je juist vóór de molen naar rechts en dan de eerste links. Op het einde van deze weg vind je het restaurant. Let op: 
eenrichtingsverkeer!) 

Wij hebben er voor een schappelijke prijs volgend mooi menu kunnen samenstellen: 

Receptie:   Cava, fruitsap, mocktail, gin-tonic of 

pink gin.   Warm en koud hapje en chips. 

Voorgerecht:  Garnalen tartaar met verse ananas. 

  

Hoofdgerecht:   Gemarineerde kalkoensteak met 

sjalottensaus, kroketten en warme groenten. 

 

 

Dessert & Koffie:  Warme appeltaart met ijs. 

Koffie of Thee. 
 

 
 
 

Wij hebben een inspanning gedaan en kunnen dit mooie menu aanbieden voor de ronde prijs van € 50. 

Dit is maar liefst 10 euro minder dan vorig jaar! 

Hopelijk kunnen wij hierdoor zoveel mogelijk leden en hun partners overtuigen om aanwezig te zijn. 

Zoals gewoonlijk kunnen jullie het juiste bedrag overschrijven op rekening:  

BE 45 9730 0561 2189 van oud leraarsbond ‘De Exers’ met vermelding ‘Nieuwjaarsbijeenkomst 2023’, 

Deze betaling bij Luc is de enige manier om in te schrijven. 

Inschrijven kan tot en met maandag 16 januari 2023. 

Omdat er na het nieuwjaarsfeest van 2020 in datzelfde jaar en ook in 2021 geen activiteiten plaats vonden 
werd al 2 jaar geen lidgeld gevraagd. Voor 2023 vragen wij opnieuw een lidgeld van € 15. Dit lidgeld wordt 
gebruikt om de vaste kosten zoals bvb. de website te bekostigen. Tijdens de activiteiten kunnen wij jullie 

hiermee ook regelmatig een traktaat aanbieden. 
Je kan best de storting uitvoeren bij je inschrijving voor het feest. 

 

Vriendelijke groeten, 

De gangmakers: Luc Boone, Christine Bentein, Norbert Claeys, Olga Velle en Willem Wyffels. 

Witte en rode wijn, bieren en frisdrank naar believen tot het hoofdgerecht. 
 


