
Uitnodiging

Wij hebben het genoegen de CD&V-senioren van de regio Meetjesland uit te nodigen op een
gezellige BBQ in eigen streek op donderdag 1 september 2022.

In overleg met de regio Meetjesland staan de CD&V-senioren van  Sint-Laureins, Kaprijke en 
Eeklo in voor de organisatie van deze (na)zomer-BBQ.

      (na)zomer - BBQ voor de CD&V-senioren 
 Wij starten om 11 uur met het aperitief (cava of fruitsap) om vanaf 12.30 uur te 

genieten van een heerlijke BBQ met aangepaste wijnen.

 Om 14 uur mogen wij als    gastspreker   JAN BRIERS  verwelkomen.   Hij 

gaat ons toelichting geven over de politieke actualiteit in de Wetstraat te Brussel.       
Jan Briers is voormalig gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en huidig 
kamerlid voor de CD&V.

 Tijdens en aansluitend op deze toespraak kunnen wij genieten van een koffie en een 
nagerecht. 

Natuurliefhebbers kunnen nadien nog een (korte) wandeling maken  in dit prachtige  
krekengebied (met in de onmiddellijke omgeving de Boerekreek en het kerkje van Sint-Jan).

Praktisch :  

--->    donderdag 1 september 2022 vanaf 11 uur         

Zaal R. Maenhout , Sint-Livinuspolder, 6  te 9982 Sint-Jan-In-Eremo
( Sint-Laureins)  

Voor dit alles  (aperitief,  BBQ, bijpassende dranken, koffie en dessert)  vragen wij een 

bijdrage van  slechts 30 € per persoon.



Inschrijving 
Gelieve  voor donderdag 25 augustus 2022  (bij voorkeur via mail) in te schrijven (met 
vermelding van aantal personen) bij : 

 Magda De Baets,     voorzitster CD&V-senioren Meetjesland

magda_demuynck_debaets@hotmail.com   0473/36 39 15

 Robert Maenhout , voorzitter CD&V-senioren Sint-Laureins

rob48@skynet.be                                                0479/45 44 15

 Martina Desomviele, voorzitster CD&V-senioren Kaprijke

vandeveere@skynet.be                                      09/373 63 53

 Odette Van Hamme, voorzitster CD&V-senioren Eeklo  

odette.vanhamme@skynet.be                          0496/70 49 44

 Wilfried Van Kerrebroeck,      

 wilfried_van_kerrebroeck@hotmail.com       09/377 63 14  of  0494/67 27 90

-->  Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsbedrag door 

overschrijving op rekening van CD&V-Sint-Laureins  (BE 73 7373 1010 1060) met 
vermelding "BBQ senioren" en het aantal personen.

Wij kijken uit naar jullie komst op deze CD&V-seniorennamiddag in het landelijke Sint-Jan-in-
Eremo!

Magda De Baets,                                     CD&V-Senioren Meetjesland

Robert Maenhout                                   CD&V-senioren Sint-Laureins

Martina  Desomviele                             CD&V-senioren Kaprijke

Odette Van Hamme,                               CD&V-senioren Eeklo


