
Ridderorde van ’t Manneke uit de Mane vzw

Feestelijke Lentezitting
op zondag 5 mei 2019 in de theaterzaal van het Theatercentrum,
Otegemstraat 18A, 8550 Zwevegem (parking aan de kerk of achteraan via de Leopoldstraat)

Het Berek van de Ridderorde van ‘t Manneke uit de Mane vzw heeft het genoegen de edele
jonkvrouwen, de dappere ridders en de vele Manevrienden van harte uit te nodigen op de jaarlijkse

We ridderen opnieuw drie verdienstelijke West-Vlamingen en dit ‘bij de gratie van de zon en de maan,
de zegen van de Grote en van de Kleine Beer en het consentement van alle sterren aan het firmament’.
Dit jaar zijn we te gast in Zwevegem, bakermat van de N.V. Bekaert en gemeente met tal van
bezienswaardigheden. Het is ook een mooie groene plek waar je tal van wandel- en fietsroutes kunt
ontdekken, hengelen en roeien in het kanaal Bossuit-Kortrijk en duiken in de Transfo Duiktank.

Zoals iedere zitting omhalzen wij met passende ceremonie en het nodige eerbetoon onze kandidaten met het
Grootlint van de ‘hoogst bereikbare Orde hier op aarde’. De Lentezitting 2019 zal in hun geheugen geprent blijven:

Ongetwijfeld mogen we u ook dit jaar opnieuw verwelkomen in Zwevegem, Zuid-West-Vlaanderen.
Gelint en gepint verwelkomen we dan ook alle edele jonkvrouwen en koene ridders
samen met de vele Manevrienden.

Ridder Johan Colpaert, voorzitter van ‘t Manneke uit de Mane vzw

Wannes Cappelle, zanger-liedschrijver, scenarist, acteur (peter Marc Vervenne)
Sylvia Vanden Heede, auteur (peter Johan Roelstraete)
Lieven Gheysen, Gili, mentalist (peter Dirk Denoyelle)

10.10 uur:  FEESTELIJKE RIDDERZITTING in de theaterzaal met de rituele nieuwe ridderslagen
met de West-Vlaamse koterare of het Indisch zweird.

Aansluitend vanaf 12.00 uur: RECEPTIE in de foyer. Deze receptie wordt ons graag aangeboden
door het gemeentebestuur van Zwevegem. Fotosessie voor de pers.

Om 13 uur verplaatsing naar ‘t Balladehof, Hoogstraat 15, 8554 Zwevegem (Sint-Denijs)

Om 13.15 uur: FEESTMAAL in ‘t Balladehof:  

Menu: - Sprankelend glaasje cava
 - Velouté Agnes Sorel
 - Gebraad op Normandische wijze met spek en geflambeerd met Calvados
 - Trio van dessert
 - Koffie en versnaperingen
   (menu incl. wijn en water naar godsvrucht en vermogen)

Als nagerecht trakteert het Onderspit (Jan Cappelle, broer van Wannes & Marieke van Raes)
ons op een heerlijk muzikaal optreden.

Einde om 17 uur met onze gebruikelijke wens: bij leven en welzijn tot de Herfstzitting.

Deelname: 55 euro p.p. vóór 19 april 2019 te storten op BE74 4675 0442 1107
van ’t Manneke uit de Mane, Roeselare. Uw inschrijving is pas definitief bij ontvangst van uw betaling.
Gelieve ook uw antwoordkaart vóór 19 april terug te sturen.

Lentezitting ’t Manneke uit de Mane op zondag 5 mei 2019

Dhr. en mevr. / Dhr. / Mevr. / E.H. ....................................................................................................................................................

Familienaam + Voornaam (namen) .................................................................................................................................................

Straat + huisnummer ................................................................................................................................................................................

Postnummer + gemeente ......................................................................................................................................................................

Telefoon / e-mail ...........................................................................................................................................................................................

 Zal om 10.10 uur deelnemen aan de ridderzitting met  ..............................  personen

 Zal om 13.15 uur deelnemen aan het riddermaal met  ...............................  personen

 en stort vóór 19 april  ......................  maal 55 euro of in totaal  ...........................  euro

 op rekening BE74 4675 0442 1107 van ’t Manneke uit de Mane, 8800 Roeselare 
 (graag op storting alle familienamen & voornamen noteren voor wie u betaalt )

Zou indien mogelijk - datum van inschrijving is bepalend - graag aan tafel plaatsnemen bij: 

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

Gelieve deze kaart terug te sturen uiterlijk tegen 19 april 2019 of te mailen naar: 
christinne.vanhamme@telenet.be.

Christinne Roelstraete-Vanhamme

Kransvijver 41

8501 Heule

Uitnodiging

138 jaar

Het Berek dat
u verwelkomt

Johan Colpaert
Antoon Declercq
Jan Denys
Koen Denys
Marleen Denys
Wilfried Devoldere 
Bert Dewilde
Henk Laridon
Noël Maes
Johan Mattelaer
Jan Meuleman
Johan Roelstraete
Dirk Spruytte
Nikolas Vandelanotte
Christinne Vanhamme
Luc Van Robays

Met de medewerking van het
gemeentebestuur van Zwevegem.
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