
 

 

 

 
 
 

Beste dames, 

 

 

Het bestuur wens jullie allemaal een gelukkig Nieuwjaar met een goede 

gezondheid. Hopelijk wordt het dit jaar een “normaler” jaar en kunnen we 2021 

vlug vergeten.  

Mogen we nogmaals herinneren om het lidgeld van € 10 voor 2022 te betalen. 

Rekeningnummer: BE40 7360 7436  9863 met vermelding van jullie 

meisjesnaam.  

Hierbij ingesloten de lidkaart van de mensen die reeds hebben betaald. 

Alles wordt digitaal daarom zou ik graag een mailtje van jullie terugkrijgen met 

jullie juiste mailadres voor de mensen die een pc hebben. Anderen leden laten 

we niet in de kou staan. Onze nieuwsbrieven worden nog altijd per post 

verzonden. 

 

We proberen een voorlopige kalender op te stellen in overeenkomst met de op 

het ogenblik opgelegde maatregelen. 

 

We beginnen al met het verplaatsen van onze eerste activiteit van 27 januari 

naar maandag 21 februari 2022. 

 

Dit wordt onze AV met etentje in “Brasserie De Eekhoorn” Stationsplein te 

Roeselare om 19.00 uur.  

We starten met de voorstelling van ons programma met de activiteiten voor 

2022 met een glaasje bubbels.  

Vervolgens doen we ons tegoed aan een hertenstoofpotje met seizoengroentjes 

en aardappelgratin (keuze 1) voor de liefhebbers en voor de visliefhebbers is er 

kabeljauw met witte wijnsaus en aardappelpuree (keuze 2) samen met een 

glaasje wijn of een drankje naar wens.  

We sluiten af met koffie of thee. 

Inschrijven graag tegen 10 februari door overschrijving op rekeningnummer: 

BE40 7360 7436 9863 van €20 (vrijetijdspas €10) en €22 voor partners met 

vermelding van keuze 1 of 2. 

We volgen uiteraard de op dat ogenblik geldende coronamaatregelen. 

Vergeet jullie mondmasker en Covid Safe ticket niet mee te brengen. 

 

 
  



                                                                                    
Beste, 

 

De provinciale voorzitter en het bestuur nodigen u graag op zaterdag 5 februari 

2022 uit op een toneelvoorstelling. Deze wordt voorafgegaan door een gezellig 

etentje.  

 

Locatie: ‘Session 12’, Sint-Pieterstraat 11, 8582 Avelgem 

 

Programma 

- ontvangst met aperitief,  Cava of Kir Royal,  en welkomsthapje om 11u30 

- welkomstwoord door voorzitter Mieke Himpe 

- voorbije en komende werking door penningmeester en secretaris 

 

Daarna genieten we van een lekker middagmaal. 

 

Menu 

- bloemkoolsoep met zalmsnippers 

- ardeens gebraad met champignonsaus, seizoen groenten en kroketjes 

-         koffie/thee met mini gebakjes 

- dranken inbegrepen tot aan de koffie 

 

Na het middagmaal mogen we genieten van een voorstelling van het 

Theaterduo  

 

Kleine Prettige Stoornis.                                                                       

 
 

“GE MOET NIET BANG ZIJN” 

Iedereen zoekt de zin van het leven. 

De blauwe vogel, de heilige graal, het geluk. 

Misschien kunt ge maar beter een vis zijn... vooral op vrijdag. 

Bestaat het geluk? Hebben we genoeg tijd om het te vinden? 

En hoe kunnen we zorgen dat het niet slijt? 
Kom, geef uw hand. Ge moet niet bang zijn. Wij verzinnen het voor u. 
 



 

Prijs: 37€ voor leden,  45€ voor niet-leden 

Voor elke deelnemer is er ook een geschenkje voorzien. 

Gelieve in te schrijven vóór 31 januari 2022 bij: Penningmeester: Lorie 

Goethals 

 0496/03.51.98 

E-mail: lorie.goethals@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!! 
 

 

We volgen uiteraard de op dat ogenblik geldende coronamaatregelen. Vergeet 

jullie mondmasker en Covid Safe ticket niet mee te brengen. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Voorzitster                                                                                        

Mieke Himpe     

 

 

 

Noteer alvast in jullie agenda: 

23/04 Bezoek aan tentoonstelling in de Senaat met rondleiding  

31/05 Uitstap naar Axel in Zeeuws-Vlaanderen. 

 

 

 

Een bezoekje aan onze website: www.liberalevrouwenroeselare.be 

is ook altijd leuk om foto’s te bekijken van onze activiteiten en laatste nieuwjes 
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