
 
 

 

 

Beste dames, 

 

Het bestuur van de liberale vrouwen wenst u en uw dierbaren een gezond en 

gelukkig 2019 ! 

De leden die reeds hun bijdrage gestort hebben vinden hierbij hun lidkaart met 

de activiteitenkalender of hebben die ontvangen op ons nieuwjaarsetentje. 

De leden die nog niet gestort hebben gelieve dit zo vlug mogelijk in orde te  

brengen door het storten van 10 euro naar bankrekening: BE44 3850 5607 3945 

met vermelding van je meisjesnaam 

De lidkaarten voor de nieuwe leden zijn in bestelling en zullen zodra we ze 

ontvangen in onze volgende nieuwsbrief zitten. 

 

Jammer voor de mensen die niet aanwezig waren op ons nieuwjaarsetentje.  

De 45 aanwezigen hebben eerst geluisterd naar de voorzitter die onze 

activiteitenkalender heeft voorgesteld. Daarna hebben we mogen smullen van de 

paella die Josephine ter plaatse heeft klaargemaakt. En als afsluiter hebben we 

genoten van de grappen van Stand-upcomedian Hans Coole. 

Bekijk de foto’s op www.liberalevrouwenroeselare.be 

 

 

 

Onze volgende activiteit is de Algemene vergadering van de Provincie die dit 

jaar doorgaat in Roeselare.  
                                                                                                       

De provinciale voorzitster en het bestuur nodigen u graag uit op de Algemene 

Ledenvergadering van de Liberale Vrouwen West-Vlaanderen. Deze gaat door 

op zaterdag 9 februari 2019 in eetcafé  

Au Damier, Stationsplein 13, 8800 Roeselare. 

 

Programma 

- Ontvangst vanaf 10:30 uur met koffie 

- Om 11uur welkomstwoord door voorzitster Mieke Himpe 

- Werkingsverslag van het voorbije jaar en komende werking  

 

Omstreeks 12uur genieten we van een glaasje Cava en een hapje. 

Daarna van een lekker middagmaal.  

                                                                                                                            zoz 

http://www.liberalevrouwenroeselare.be/


                                                              

Menu 

- Campagnepaté met crudités 

- Stoofvlees met Rodenbach, frietjes en sla met een consumptie naar keuze 

- Koffie met mignardise 

 

 

Toespraak over ons jaarthema All for 1, over solidariteit, eenzaamheid en 

verbondenheid door de heer Yves Maes , medewerker van “ het huis van de 

mens”. 

In de namiddag vrij winkelen of wandelen in Roeselare. 

 

Prijs: 30€. (vrijetijdspas 15€) 

Voor elke deelnemer is er ook een geschenkje voorzien. 

 

Gelieve in te schrijven vóór 28/01/2019 door storting op rekeningnummer: 

BE44 3850 5607 3945 

Alleen leden worden  toegelaten. 

Partners mogen aansluiten na de vergadering voor het middagmaal en dit aan de 

prijs van 35€pp. 

Betaald is ingeschreven!! 
 
 
 

Voorzitster                                                                           Secretaris  

Mieke Himpe                                                                       Marianne  Deryckere               

 

 

 

Woensdag 20 februari 2019 

Na al dat vergaderen plannen we wat ontspanning en dit kunnen we doen op 

woensdag 20 februari om 19.00 u.  

We gaan bowlen in de nieuwe bowling “De Ring”  Verbrandhofstraat 165 te 

Roeselare. 

We hebben enkele banen afgehuurd voor onze vereniging waar we 2 spelletjes 

kunnen spelen. 

Het is een volledig nieuwe bowling met de laatste snufjes en de belichting is  

er zeer mooi. 

Inschrijven is noodzakelijk daar we vooraf het aantal spelers moeten doorgeven. 

Dit kan door overschrijving van 9 € (vrijetijdspas 4,50€) per persoon op 

rekeningnummer:BE44 3850 5607 3945 ten laatste tegen 15 februari 2019. 

Partners zijn zeker ook welkom. 

We verzamelen om 18.45 u in de bowling dan kunnen we om 19.00 u beginnen 



 

 

 

Kookdemo 
“Italiaans” 

Kookdemo met Sonja Azou 

Donderdag 28 februari 2019 van 14.00 tot 16.00 
 

GEZONDE VOEDSELCOMBINATIES 
Sonja gaat met ons lekker Italiaans koken. Gezond en 

super lekker.   

Met proevertjes voor alle deelnemers! 

Donderdag 28 februari 2019 om 14u  
LM-keuken, Iepersestraat 110, Roeselare  

Prijs:  LM-leden € 10 / niet-leden € 12  (max. 15 
deelnemers) 

 

Betaling: ten laatste één week voor de datum  
op rekeningnummer BE08 3800 8097 9513  van vzw Gezondheidsschool met 
vermelding: "Italiaans + naam"  
(Een organisatie van de "3 Liberale verenigingen Roeselare" ism Gezondheidsschool) 

 

 

Maandag 11 maart 2019 om 19.00 u voordracht Alain Remue 

 
Alain Remue is het hoofd van de Cel Vermiste Personen van de Belgische 

federale politie. De dienst houdt zich bezig met de opsporing van en het 

onderzoek naar onrustwekkende verdwijningen en alle vermissingen van 

minderjarigen. De Cel is opgericht en in werking getreden tijdens de zaak 

Dutroux. 

Alain Remue kan ons als geen ander uitleggen hoe vermiste personen 

opgespoord worden . Een boeiende en vooral ontroerende lezing door een man 

met een passie en een echte roeping als agent in dienst van de burger. 

Ontvangst vanaf 18:30 u met frisdrankje en om 19 u toespraak. 

 

Inschrijven kan door storting van 10 euro (5 euro vrijetijdspas) per persoon op 

Rekeningnummer BE44 3850 5607 3945 tegen 1 maart 2019. 

Partners zijn ook welkom maar betalen 15 €  

Na inschrijving kunnen we het vervoer regelen vanuit Roeselare met de wagen. 

Hotel Van Der Valk / zaal Rozemarijn.  

Kapellestraat 146, 8020 Oostkamp 

                                                                                                                       zoz 



 

Algemene vergadering Brussel 

 

Zaterdag 16 maart 2019 - Congreszaal van het Federaal Parlement,  

Huis van de Parlementsleden, 

Leuvenseweg 21 

1000 Brussel 

PROGRAMMA; 

9u30:   Onthaal met koffie 

10u00: Welkomstwoord en vergadering 

11u00: Keynote speaker: Carla Dejonghe,  Brussels Parlementslid en voorzitter 

Raad van de Vlaams    Gemeenschapcommessie.  

12u30: Gelegenheid tot gezellig etentje in het restaurant van het Federaal 

Parlement aan 40 € perpersoon. 

Voorgerecht: Quiche van pastinaak en appel – watoukaas – raketsla 

Hoofdgerecht: Zalmhaas op vel gebakken met stoemp van rode biet en honing – 

mosterddressing 

Nagerecht: Vanillepudding Madagascar – zandkoekjes 

(Vegetarisch alternatief is mogelijk bij aanvraag)  

15u00: Bezoek aan de Munt o.l.v. een gids. (12 euro) Facultatief . 

De leden die willen meegaan gelieve zich in te schrijven door storting van 30 

euro (kas betaald 10 euro) voor de lunch  en 12 euro, indien gewenst, voor het 

bezoek aan De Munt op rekeningnummer: BE44 3850 5706 3945. 

We reizen met de trein die ook betaald wordt door de vereniging. 

 

Hopelijk mogen jullie op meerdere van deze activiteiten verwelkomen ! 

 

 

Het bestuur. 

 



 


