
 

 

 

 

 
 

Beste dames 

 

 
 
Door de corona hebben we vorig jaar onze bowlingavond moeten schrappen. Dit 

jaar hebben we dit gepland op donderdag 18 november 2021om 19.00 u in de 

“Bowling de Ring” Verbrandhofstraat165, Roeselare. 

Zoals de vorige maal beginnen we met vooraf  een etentje en starten we met een 

cava. Daarna is er steengrill en hebben we 4 formules. 

 

1.Steengrill met 8 soorten vlees (400 gr), groentjes, sauzen en frietjes, wijnen en  

   water tijdens de maaltijd met 2 bowlinggames 36 € (vp 18 € voor leden LV) 

 

2.Steengrill met 8 gamba’s, groentjes, sauzen en frietjes, wijnen en water  

   tijdens de maaltijd met 2 bowlinggames 39 € (vp 19,50 € voor leden LV ) 

 

3. Wie alleen komt eten zonder bowlen betaalt respectievelijk 32 € (vp 16€ voor                

leden LV) of  36 € (vp 18 € voor leden LV ) vlees of gamba’s en vermelden dit 

op de betaling. 

 

4. Wie alleen komt om te bowlen betaalt 9 € (vp 4,50 € voor leden LV) 

Baan 3 – 4 – 5 zijn voor ons gereserveerd. 

Partners zijn eveneens van harte welkom. 

 

Inschrijven door storting op rekeningnummer:  BE40 7360 7436  9863 

met duidelijke vermelding welke formule  ten laatste tegen 8 november 2021 

https://pixabay.com/nl/photos/bowling-pinnen-bal-spelen-alley-596766/


 

 

De voorzitster en de bestuursleden van de Liberale Vrouwen West-Vlaanderen 

nodigen u graag uit voor de volgende activiteit: 

  

 

Activiteit oktober : Causerie 

 

 

 

Causerie met Manu Adriaens   

 

“Veel mannen hebben ondertitels nodig om vrouwen te begrijpen” 

 

 

In tegenstelling tot wat de titel zou kunnen laten vermoeden, gaat het in deze 

voordracht niet in de eerste plaats over de verschillen tussen mannen en 

vrouwen. Nee, het gaat over veel meer! Allerlei leuke thema’s uit het dagelijkse 

leven passeren de revue. Manu Adriaens vertelt ons wat zijn ontmoetingen met 

bekende figuren hem hebben geleerd over het streven naar geluk. Daarnaast 

geeft hij luchtige tips van beroemde mannen en vrouwen uit binnen- en 

buitenland. Een sprankelende, niet te missen anekdotische causerie!  

 

Manu Adriaens in een notendop: journalist, auteur van een dertigtal boeken 

waaronder Het kleine grootouderboek, Vind de boeddha in jezelf en Waarom 

zestigers gelukkiger zijn dan veertigers.  

 

WANNEER :                    donderdag 21 oktober 2021 om 14:30 uur  

WAAR :                            ARhus (zaal Het Verzonken Kasteel), De Munt 8 –      

 8800 Roeselare    

KOSTPRIJS :                   €12,50 voor leden - €15 voor niet-leden – koffie en  

 taart inbegrepen. 

 

 

Gelieve in te schrijven bij penningmeester Ann Leenknegt,  051/242404,   

GSM  0495/364099    ann.leenknegt@telenet.be en te betalen vóór 14 oktober 

2021 op rek. nr. BE 37 0682 0154 6728 van de Liberale Vrouwen West-

Vlaanderen met vermelding uw afdeling 

Betaald is ingeschreven !! 

 

CORONA – We hanteren de coronamaatregelen die op dat moment van kracht 

zijn. 

 

mailto:ann.leenknegt@telenet.be


Activiteit november 2021: Week van de Smaak 

  

Op donderdag 25 november 2021 brengen we in het kader van de Week van de 

Smaak een uniek bezoek aan De Lochting in Roeselare, een bezoek dat we 

afsluiten met een lekkere maaltijd.   

  
 

De Lochting is een bedrijf met een hart voor mens en natuur: een bloeiend 

biologisch (tuinbouw)bedrijf binnen de sociale economie. De activiteiten 

bestaan uit ecologisch groenonderhoud en aanleg, biologische tuinbouw en een 

verpakkingsafdeling voor biologische voedingswaren.  

 

Programma:  

- Verwelkoming  

- Rondleiding  

- Kookdemonstratie  

- Maaltijd 

Praktische info:  

WANNEER :  donderdag 25 november 2021  

UUR:             van 14 uur tot 19 uur 

WAAR :            vzw De Lochting, Oude Stadenstraat 15 

                                         8800 Roeselare 

 KOSTPRIJS:                  €25 p.p. rondleiding, demo en maaltijd  

                                        inbegrepen 

Aangezien er maar maximum 20 personen kunnen deelnemen is deze activiteit 

voorbehouden voor leden.  

Inschrijven doe je bij Lorie Goethals, penningmeester: 

lorie.goethals@telenet.be, gsm nr. 0496/03 51 98. Graag betalen vóór 17 

november 2021 op rek. nr. BE 37 0682 0154 6728 van de Liberale Vrouwen 

West-Vlaanderen.  

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

De eerste 20 personen die betaald hebben zijn ingeschreven  

mailto:lorie.goethals@telenet.be


Activiteit december 2021: Kerstreis  

 

Op 15 en 16 december 2021 trekken we met de Liberale Vrouwen West-

Vlaanderen naar Luik. Momenteel legt het bestuur de laatste hand aan het 

programma. Er zal keuze zijn uit verschillende musea om te bezoeken: Kunst, 

het leven in Wallonië,  het industrieel erfgoed..... Uiteraard  is er ook 

gelegenheid om de kerstmarkt te bezoeken.  

 

   
Omwille van organisatorische redenen vragen wij de deelnemers om voor 5 

november aanstaande in te schrijven en de kamerprijs te betalen:  

- €70 voor een eenpersoonskamer 

- €88 voor een 2 persoonskamer  

Daarna zal aan deel deelnemers gevraagd worden om het saldo te betalen.  Het 

saldo zal ongeveer €110 à €120 bedragen: de busreis (het bestuur betaalt de helft 

van de bus) en 2 middagmalen met comsumptie.  

Praktisch:  

Mogen wij u vragen om voor 5 november te willen inschrijven en betalen. 

- Inschrijven doet u bij Lorie Goethals, penningmeester: 

lorie.goethals@telenet.be, gsm nr. 0496/03 51 98. 

- Betalen doet u eveneens voor 5 november, op rekeningnummer van de 

Liberale Vrouwen West-Vlaanderen BE37  0682 0154 6728  

- Deelnemers moeten in het bezit zijn een covid-safe-pas en moeten deze 

bij zich hebben. 

 

Gelieve bij de inschrijving en op de overschrijving de naam en voornaam van de 

deelnemer(s) te vermelden alsook de afdeling en het gsm-nummer. 

 

De inschrijving is slechts geldig na betaling 

 

Met vriendelijke groeten  

 

Het bestuur Liberale Vrouwen afdeling Roeselare 

Het bestuur Liberale Vrouwen West-Vlaanderen 
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