
 
 

           

                                                                               
Beste, 
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 1 februari 2020 in Brasserie Marie Brugsestraat 1, 

8531 Hulste. 

 

Programma 

- Ontvangst met koffie vanaf 10u30 

- Om 11uur welkomstwoord door voorzitster Mieke Himpe 

- Werkingsverslag van het voorbije jaar en komende werking door Ann en 

Marianne. 

- Toespraak van onze nationale voorzitter Khadija Zamouri 

Omstreeks 12uur genieten we van een aperitief. 

Daarna van een lekker middagmaal. 

Menu 

- Soep  

- Hoofdgerecht  met drankje 

- Dessert 

-         Koffie 

 

Prijs: 30€.voor leden 33€ voor niet leden.  

Voor elke deelnemer is er ook een geschenkje voorzien. 

 

Gelieve in te schrijven vóór 27 januari 2020 bij: Penningmeester Ann Leenknegt 

 051/242404                    GSM 0495 364099              E- mail: 

ann.leenknegt@telenet.be 

en door overschrijving op onze rekening Belfius BE 37 0682 0154 6728 

Belangrijk! Te vermelden: Uw afdeling en de namen van de deelnemers.  

 

Betaald is ingeschreven!! 

 



 

 

 

 

 

Donderdag 20 februari: Bezoek aan Curiositeiten in Roeselare 

 

We gaan op bezoek bij de koffiekanmadam en de handtassenmadam. 

We verzamelen op de parking van de Spil om 14.00 uur en gaan eerst op bezoek  

bij de koffiekanmadam, Processiestraat 29, Beveren. 

 

Zin in een gezellige koffieklets? Dan ben je bij Vera Degryse aan het juiste 

adres. Met veel liefde ontvangt ze jou en vertelt honderduit over haar liefde 

voor... koffiekannen. 

 

 
 

Een indrukwekkende collectie die meer dan 1 200 koffiekannen telt. Stuk voor 

stuk verschillende exemplaren waar een verhaal achter schuilt. De verhalen zijn 

geïnspireerd op de (vermoedelijk) vorige eigenaars. dat gaat van de 'Wij, Heren 

van Zichem' tot 'Het gezin van Paemel', Disney koffiekan...  

 

 

 

 

 

 

 



Daarna verhuizen we naar de Koning Albert I laan 149 in Roeselare. 

Het is dan tijd om een koffie met een lekkere geitentaart te nuttigen bij de 

handtassenmadam. 

 
 

30 jaar nadat Monique Lepla haar allereerste handtas van het iconische merk 

Delvaux kocht, telt haar collectie vandaag meer dan 100 exemplaren. Die wil ze 

graag delen met het grote publiek.  

Monique spendeert al haar vrije tijd op en in brocantemarkten en -winkels. Zo 

maakte ze ook kennis met Delvaux, het oudste luxelederhuis ter wereld. "Een 

30-tal jaar terug ging ik een dagje shoppen in Brugge. Al snel verzeilde ik in een 

tweedehandswinkeltje waar ik m'n allereerste Delvaux kocht. Ik kende het merk, 

maar had er het budget niet voor tot deze betaalbare vondst.". En het bleef niet 

bij die ene handtas. De voorbije jaren ging Monique gericht op zoek naar 

brocante- en rommelmarkten, online... "Maar ik koop niets dat gemaakt is voor 

de jaren1989. In dat jaar veranderde Delvaux hun logo van een koets naar het 

woord Delvaux. 

In de loop der jaren sprokkelde Monique ruim 100 handtassen bijeen. Voor de 

ene betaalde ze drie euro op een rommelmarkt, voor een driedelige kofferset 

gespot op eBay telde ze 150 euro neer...  

 

Allemaal peanuts als je weet dat het legendarische model Brillant, speciaal 

ontworpen voor Expo '58 maar nog steeds te koop, vandaag in de winkel een 



prijskaartje van 4.500 euro heeft. "Ik heb welgeteld één nieuw exemplaar in m'n 

collectie, een cadeau van m'n mama voor m'n 50st verjaardag. 

 

We doen dit met eigen vervoer. Voor de mensen die zich niet kunnen 

verplaatsen is er altijd plaats bij een bestuurslid.  

Inschrijven kan door storting van 12 euro op BE44 3850 5607 3945 ten 

laatste op 10 februari. 

 

Hartelijke dank voor de leden die reeds hun lidmaatschap vernieuwd hebben. 

De betaalde leden die niet aanwezig waren op het nieuwjaarsetentje 

vinden hierbij hun lidkaart en de jaarkalender. 

Voor de overige vragen we het lidgeld van 10 euro (VP 5 euro) te storten 

op ons vertrouwd rekeningnummer: BE44 3850 5607 3945 met vermelding  

van je meisjesnaam. 

 

Vergeet ook niet de volgende data te noteren in jullie agenda: 

- 07/03 algemene vergadering nationaal in Brussel 

- 11/03 avondje bowlen 

- 24/03 toneel in Harelbeke 

 

Verdere inlichtingen in volgende nieuwsbrief. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Het bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ook eens onze website voor foto’s van onze activiteiten en verdere 

inlichtingen: www.liberalevrouwenroeselare.be en onze 

fanpagina op facebook: Liberale vrouwen Roeselare 

 

 

http://www.liberalevrouwenroeselare.be/

