
  
 

Beste dames, 

 

 

Op vrijdag 25 mei (zie vorige nieuwsbrief ) hebben we ons bezoek aan de 

kaasmakerij Flandrien. Je kan nog telefonisch inschrijven uiterlijk tot 

woensdag 16 mei bij Tine. (0474/32.69.51) 

 

De provinciale voorzitster en het bestuur nodigen u  uit op hun  daguitstap naar 
Gent op woensdag 6 juni 2018. 
 

Programma:  
 

- Om 10 uur komen we aan in Gent, maken we een kleine wandeling naar de 
Veldstraat waar we een bezoek brengen aan het majestueuze stadspaleis 

D’hane Steenhuys. 
- Om 12 uur gaan we naar restaurant Cassis op de vrijdagmarkt voor een 

glaasje cava en een lunch met een drankje.  
- Daarna maken we een vrouwenwandeling in Gent. We zoeken met onze 

gids naar sporen van sterke vrouwen in het Gentse straatbeeld. Het is 
eerder een ludieke wandeling. Minder mobiele deelnemers kunnen kiezen 
voor een uiteenzetting over vrouwen in de Gentse kathedraal. Dit wel 
melden bij inschrijving. 

- Vanaf 16 uur krijgen we vrije tijd voor shopping of een terrasje. 
 

Prijs: 48 € voor leden,  55 € voor niet-leden (partners) 
 
Vertrek: We voorzien een bus met een opstap voor de mensen van Roeselare  
op de parking van O.V.A. Roeselarestraat 4, Ardooie (Roeselare) om 8u30. 
Terugkeren: We vertrekken terug uit Gent om 18 uur en rijden naar  
BruggeRoeselare en Kortrijk. 
 
Inschrijven en betalen voor 25 mei. Niet betalen via de afdeling! Maar 
rechtstreeks bij de provincie. Op rekeningnr.BE37  0682 0154 6728 met 
vermelding van afdeling, naam leden en eventuele niet leden en programma 
namiddag: vrouwen wandeling of uiteenzetting over vrouwen. Betaald is 
ingeschreven! Wees er vlug bij de plaatsen zijn beperkt!!  
 

Voor inlichtingen kunnen jullie terecht bij de voorzitster Mieke Himpe. 

051/690423 of 496/619170 of e-mail mieke.himpe@gmail.com. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

7u45 samenkomst aan de parking van het Sterrebos (Sterrebosdreef) te Rumbeke. 

8u00 stipt vertrek met autocar naar Zeeland (o.l.v. onze gids Roger die ons de ganse dag vergezelt) 
 - aankomst rond 10u00 (met pitstop en verrassing). 
 
 Na de koffie en de bolus brengen we een geleid bezoek aan het 

Museum van Oudheidkunde en Visserijmuseum Arnemuiden. 
Arnemuiden is al heel lang een vissersstadje. Nu ligt de 
vloot in Vlissingen, maar rond 1870 waren er zowel kust- 
als zeevissers. In het pas vernieuwde museum is volop 
aandacht voor het maritieme verleden van Arnemuiden. 
Dat wil zeggen, de visserij en de schepen die op de 
Historische Scheepswerf C.A. Meerman, zijn gebouwd.  
Als je door de straten van Arnemuiden wandelt, kun je ze 
zomaar tegenkomen. Vrouwen in de Arnemuidse 
streekdracht. Arnemuiden is één van de weinige plaatsen in Zeeland waar de 
dracht nog door een aantal vrouwen dagelijks op de traditionele manier gedragen 
wordt. Wij, als bezoeker, worden aan de hand van scènes door de tijd geleid en 
maken kennis met de kleurrijke geschiedenis van de Arnemuidse streekdracht.  
 

Middag: Op de middag gaan we lunchen bij Vander Valk in Goes – formule Live Cooking Lunchbuffet 

 Op het buffet staat voor u klaar:  
soep – voorgerechtenbuffet met carpaccio en gerookte zalm – Vis- en vleesgerecht van de 
bakplaat met bijpassende saus – warme items zoals vis- en vleesgerecht, aardappelgarnituur, 
rijst en warme groentes – Luxe broodjes en diverse broodsoorten met hartig en zoet beleg – 
saladebuffet met rucola, mesclun, tomaat, komkommer en gegrilde groentes, ceasarsalade en 3 
wisselende salades. Dessertbuffet met o.a. taart, muffins, donuts, mousse en schepijs. 
inbegrepen: 1 consumptiebon (1 glas bier, huiswijn of frisdranken), diverse koffie en thee 
variëteiten. 

Namiddag: ’s namiddag komen we langsheen Yerseke (bekend om zijn mossel- en oestercultuur), 
verder houden we een stop aan de Oosterscheldekering (is een waterkering in 
Nederland, onderdeel van de Deltawerken. Het is tevens een 9 kilometer lange 
wegverbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland) en als laatst houden we 
halt in het markizaatstadje Veere (een pittoresk en historisch dorpje gelegen aan het 
Veerse meer). Hier kunnen we wat flanneren doorheen het historisch centrum met de 
prachtige Schotse huizen, het sierlijk oud stadhuis, haventje, de Grote Kerk … en wat vrije 
tijd, voor bijvoorbeeld een koffietje met een Hollands gebakje naar eigen wens. 
 

Terugreis: rond 17u30 doorheen de Westerscheldetunnel 
 
Prijs: 49 euro pp (voor de leden van één van de 3 organiserende verenigingen) 
 59 euro pp (voor niet-leden) 
 (inbegrepen in de prijs: autocar, bezoeken, gids, koffie, verrassing, lunch + 1 consumptiebon) 

Betaling en inschrijven:   uiterlijk tegen maandag 18 juni (we houden ons strikt aan deze datum) 

Betalen op het algemeen rekeningnummer BE86 4675 0686 0150 van 50 Actief Roeselare. 
Mededeling: "Zeeland + aantal personen” 
Uw inschrijving is pas geldig nà ontvangst betaling en dit ten laatste op maandag 18 juni 2018. 

 

Door een datawissel op de agenda van Vief hebben we 2 activiteiten op woensdag 

4 juli 2018. 

Daguitstap met autocar 

(Een organisatie van de 3 Liberale Verenigingen Roeselare) 

 

ZEELAND (NEDERLAND) 
Arnemuiden – Yerseke – Deltawerken – Veere 

(de ganse dag onder begeleiding van een gids) 

 

Woensdag 4 juli 2018 

http://museumarnemuiden.nl/wp-content/uploads/2012/02/visserij_clip_image004.jpg
http://museumarnemuiden.nl/wp-content/uploads/2012/02/klederdracht1.jpg


 

Uitnodiging ledendag Mechelen  
woensdag 4 juli 2018  

 
Beste 
 
De provinciale voorzitter en het bestuur nodigen u en uw leden graag uit op de 
nationale ledendag te Mechelen op woensdag 4 juli 2018.  Het programma van de 
dag vindt u onderaan deze uitnodiging.   
Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven deel te nemen aan deze mooie dag 
heeft het bestuur van de Liberale Vrouwen West-Vlaanderen beslist een bus in te 
leggen.  
 
Opstapplaatsen en uurregeling bus: 

- 7:30 uur: Roeselare, parking O.V.A. Roeselarestraat 4, Ardooie (Roeselare) 
 
Kostprijs: 22 € pp voor bus en ledendag 
 
Hoe inschrijven?  

- Inschrijven voor 1 juni op rekeningnummer BE44 3850 5607 3945 

met vermelding van keuzes voor de voormiddag en namiddag.  
- Het is een Nationale ledendag en jammer genoeg mogen de partners niet 

mee. 
 

Programma: 

9.30 u Ontvangst met koffie en koeken in het Heilige Geesthuis en de Heilige 

Geestkapel, Minderbroedersgang 1-3, Mechelen. 

10.30 u Start voormiddagprogramma 

Keuze 1: Historische wandeling – volg de gids door het 16
e
 eeuwse Mechelen  

Keuze 2: Historische vrouwenwandeling – deze wandeling brengt hulde aan de   

Mechelse vrouwen, uit een ver verleden en van vandaag. 

12.30 u : Vrije lunch 

14.00 u : Start namiddagprogramma 

Keuze 1 : Vrije tijd 

Keuze 2 :Boottochtje op de Dijle ( + 5 euro p/p) 

17.00 u: Afsluitmoment 

 

 

Zet alvast ook onze kerstreis van 18-19 december 2018 naar Leiden, met zijn 

drijvende kerstmarkt van Nederland, in uw agenda. 
 

 

 

 


