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Op 1 maart was er een kookdemo door Sonja Azou. Het was een zeer geslaagde demo,
iedereen was vol lof van hetgeen zij hebben bijgeleerd om toe te passen in hun
kookkunsten.
Op donderdag 25 oktober 2018 wordt een tweede kookdemo gepland met op het
programma: “gezond wokken”

Op dinsdag 27 maart werd er lekker gesmuld van de
overheerlijke hutsepot. Nadien was Ad Goos in ons
midden die ons met positieve “andere ogen” leerde
zien op diverse levensomstandigheden. Boeiend!

Daguitstap naar Zeeland
(Nederland)
Zie op pagina 3 het volledige
dagprogramma en deelnameprijs.
Schrijf tijdig in
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Vief
ROESELARE

Keukens Dovy

donderdag 14 juni 2018
om 10u00
Industrieweg 5 – 8800 Roeselare-Beveren

Programma
9u45
10u00

12u30

Afspraak aan de ingang van het Keukens Dovy
Industrieweg 5, 8800 Roeselare-Beveren
Ontvangst met koffie of frisdrank.
Na inleiding volgt de rondleiding.
Einde van de rondleiding.

Prijs: 5 €/persoon
Het integraal bedrag wordt geschonken als steun voor
kankerpatiënten waarvoor de familie Muylle en Dovy
ontspanningsactiviteiten en ontmoetingen organiseert.
Storting zal gebeuren aan de VZW OK, Gitsestraat 45, 8800
Roeselare.
Inschrijven en betalen: vóór woensdag 6 juni 2018
Tel. 051 23 88 33 (enkel in de voormiddag) of mail naar
50actief.roeselare@skynet.be
Betaling:
op rekeningnummer BE86 4675 0686 0150 van Vief-50Actief
Roeselare - met vermelding: “Keukens Dovy + aantal en uw
naam”
De groepen wordt beperkt tot maximum 20 personen omwille
van het audio-systeem.
Indien meer personen deelnemen (met een absoluut maximum
van 35 personen), wordt de groep opgesplitst (zonder audiosysteem).
Praktisch
- voor uw veiligheid wordt gevraagd geen (hoge) hakken te
dragen tijdens het bezoek.
- tevens moeten een aantal trappen genomen worden tijdens de
rondgang.
- Na het bezoek staat het iedereen vrij om eventueel iets à la
carte te gaan eten in Bistro ’t Eekhoorntje, Stationsplein 1 te
Roeselare
 Hiervoor moet wel vooral ingeschreven worden zodat we
de nodige plaatsen kunnen reserveren.
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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
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.
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Kaartersnieuws
(Kaartingen gaan door in ons lokaal “brasserie ’t Eekhoorntje, Stationsplein 1 te Roeselare)
Volgende data zijn:

16 april / 14 mei / 18 juni
Aanvang telkens om 14u stipt in ons lokaal.

Huidig stand: maart 2018
NAAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Gesp.
partijen

Degryse Erik
Muyllaert Cécile
Declerck Annie
Lefever Hedwig
Simoens Luc
Leenkneght Georges
Bril Louis
De Koster Johan
Loosvelt Philip
Sap Rosa
Lamsens Godelieve
Carron Rosa
Decoene Erna
Loosvelt Tine
Alleman Karine
Degryse Luc
Himpe Eric
De Koster Vera
Huyghe Alfons
Dispersyn August
Meesseman
Huguette
Vereecke Marleen
Lagrou Mia
Vandamme Brigitte

gewon.
partijen
9
9
9
9
9
9
6
9
9
9
9
6
6
3
3
6

7
5
5
5
5
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
1
0
0
0
0

Totaal
punten
853
817
801
780
751
710
654
686
725
696
651
468
575
277
241
481
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Pétanquenieuws
(Indoor pétanque bij Flink & Fris, Beversesteenweg, Roeselare)
Speeldagen periode april – mei – juni 2018: (telkens op maandagnamiddag vanaf 14u)
Huidige stand: maart 2018
PERIODE:
april – mei – juni 2018
pleinen van Flink & Fris
Beversesteenweg te Roeselare
Telkens op maandag vanaf 14u00
Speeldagen:
9 – 23 -30 april (niet op 2 april Paasmaandag)
7 - 28 mei (niet op 14 en 21 mei)
4 – 11 -25 (inhaalbeurt) juni

1

Moyaert René

Gesp.
partijen
9

8

Totaal
punten
109

2
3

Simoens Luc
Loosvelt Philip

9
9

5
6

106
105

4

Declercq Denise

6

4

67

5

Van Butsele Monique

6

4

60

6

Sap Rosa

9

6

90

7

Loosvelt Tine

9

3

83

8

Dispersyn August

6

2

58

9

Declerck Annie

NAAM

gewon.
partijen

6

1

47

10 Kuylle Johan

6

4

72

11 Huyghe Alfons

6

2

55

12 Vangheluwe Marleen

6

2

51

13 Boomgaert Chris

6

3

50

14 De Koster Vera

3

0

27

0

0

15 Couvreur Paul
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Te noteren in agenda:
- Donderdag 18 september 2018
Achter de schermen van KV OOSTENDE:

Uitnodiging volgt.

- Donderdag 18 oktober 2018
Vief Happening Oostende: “65 jaar televisie”

Uitnodiging volgt.

- Donderdag 25 oktober 2018
Kookdemo: “wokken” met Sonja Azou

Uitnodiging volgt.

7de boek Geert Messiaen
Is Europa sociaal?
Persconferentie, boekvoorstelling en lezingen volgen.
Info voor bestelling: via Gompel & Svacina (via website)
of via : geert_messiaen@hotmail.com met vermelding van adres - boek wordt toegestuurd.
Beschrijving
De patiënt moet centraal staan in de gezondheidszorg, zonder exclusiviteit van wie of wat
dan ook. Gezondheidszorg is een pluralistisch gegeven in een voor iedereen toegankelijk
forum. Solidariteit en rendabiliteit kunnen geen evenwichtsoefening maken op de balans
van gezondheidszorg. De mens moet altijd primeren. Zo moet een modern ziekenfonds,
naast preventie en coaching, een dienstverlening uitbouwen voor mensen met
gezondheidsproblemen maar ook voor gezonde mensen. Daarbij rijst de dwingende vraag:
hoe sociaal is Europa?
Dit boek is geschreven met kennis van het verleden en een brede, boeiende maar ook
gedurfde visie op de ontwikkeling van de gezondheidszorg in de toekomst. Gedurfde
visies hebben pas zin als ze worden gedeeld.
Geert Messiaen, doctor in de rechten en licentiaat in het notariaat, is secretaris-generaal van de Landsbond van
Liberale Mutualiteiten.

Het bestuur
Voorzitter: Louis Bril
Ondervoorzitter: Geert Messiaen

Vrijetijdspas
Leden met een vrijetijdspas genieten op alle activiteiten 50 % korting

Penningmeester: Gilbert Vantomme
Secretaris: Guy Broodhuys
Co-secretaris: Sandra Billiet
Afgevaardigde SAR & provinciale
studiedagen: Ginette Rommelaere
Secretaris petanque: Tine Loosvelt
Bestuurslid: Valérie Duthoit
Secretariaat Vief-50 Actief Roeselare
Iepersestraat 110
8800 Roeselare
Tel. 051/23 88 33

VU: L. Bril, Iepersestraat 110, 8800 Roeselare (niet op de openbare weg werpen a.u.b.)

E-mail: 50actief.roeselare@skynet.be
Website: www.50actiefroeselare.be
Bankrekening: BE86 4675 0686 0150
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