Uitnodiging
PROVINCIALE DAG: donderdag 13 juni 2019.
MS en vermoeidheid
Graag nodigt de MS-Liga West-Vlaanderen alle personen met MS, familieleden en
vrijwilligers uit op onze jaarlijkse provinciale ontmoetingsdag

Donderdag 13 juni om 9u30
Domein “De Vossenberg”
Hogestraat 194 - 8830 Hooglede
051/ 70 25 83
(op donderdag 13 juni is er in Torhout en Brugge geen permanentie)
Programma:
9u30
10u00

Onthaal
Voordracht Marijke Duportail, ergotherapeute, MS-centrum Melsbroek.
Thema: MS en vermoeidheid- hoe gaan we ermee om?

11u30

mogelijkheid tot vraagstelling

12u00u

Aperitief en middagmaal
Aperitief met parade van 3 fijne hapjes, waarvan 1 soepje en 1 mini gerechtje
Krokant gebakken rundsvlees, béarnaisesaus en groente palet.

Panna Cotta met witte chocolade en chocolade ijs.
Koffie met zoete zonde
(reële kostprijs menu is 60 euro)

Prijs: 25 euro voor persoon met MS, 25 euro voor 1 begeleider of vrijwilliger, alles
inbegrepen. Een extra begeleider betaalt 60 euro. Ook dit jaar bieden we terug de
mogelijkheid om enkel in de voormiddag naar de voordracht te komen luisteren. Prijs: €7
Permanentie sociale dienst:
dinsdag van 9 tot 12 uur en op afspraak
tel. 058 31 74 80 – fax 058 31 74 99
gsm 0470 13 05 89 (Veronique Libeert)
”

Dienstencentrum “De Zonnebloem”
Zuidstraat 67 – 8630 Veurne
ms-liga.veurne@ms-vlaanderen.be
website www.ms-vlaanderen.be

Routebeschrijving:
Komende van Kortrijk neemt u de snelweg E403 richting Brugge. U neemt de afrit Roeselare (afrit 6). Richting Roeselare. Op
de ring rond Roeselare slaat u aan de 8ste verkeerslichten linksaf, richting Hooglede. Aan de kerk volgt u richting Kortemark. De
dorpskern voorbij komt u op uw rechterkant aan « domein de vossenberg »
Komende van Brussel, Gent, .. neemt u de snelweg E40 richting Oostende. Voorbij Oostkamp neemt u de E403 richting
Kortrijk. In Lichtervelde (afrit 9) rijdt u af en neemt u richting Lichtervelde. Aan het rondpunt volgt u richting Diksmuide,
Kortemark. Aan de verkeerslichten in Kortemark neemt u richting Hooglede, Roeselare (links). Aan uw linkerkant, juist voor u in
het centrum van Hooglede bent, ziet u de oprit van « domein de vossenberg ».

Gelieve de inschrijvingsstrook volledig in te vullen en op te sturen voor 28 mei 2019.

Dit is de uiterste datum, na 28 mei worden geen inschrijvingen en
stortingen meer aanvaard !
Véronique Libeert
Zuidstraat 67
8630 Veurne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROVINCIALE DAG 13 juni 2019 - Inschrijvingsstrook VOLLEDIG invullen aub
(gelieve op te sturen of door te mailen naar uw eigen maatschappelijk assistente: Karmen)
Naam persoon met MS …………….…………………………….……………………………………
Naam begeleider/vrijwilliger (+ ev extra begeleider) ……………………………………………….
Adres……………………………………………………………………………………………………
Comité: ………………………………………………………………………………………………….
Gelieve voor 28 mei te storten op onderstaand rekeningnummer. Betalingen ter
plaatse worden niet meer aanvaard.
1. Zal aanwezig zijn met .......... personen met MS en ……. begeleiders/vrijwilligers.
Ik stort hierbij .......x 25 euro en/of ……. X 60 euro op rek.n° BE47

0682 1331 8080 van

MS-liga West-Vlaanderen met vermelding: provinciale dag 2019 + aantal personen + naam
persoon met ms + comité
2. Zal aanwezig zijn met …….. personen, enkel voor de voordracht.
Ik stort hierbij ……x 7 euro op rek. n° BE47 0682 1331 8080 van MS-liga West-Vlaanderen
met vermelding: voordracht provinciale dag 2019 + aantal personen + naam persoon met ms
+ comité
Ik breng een rolstoel mee JA/NEE
Ik wens afgehaald te worden aan huis: JA/NEE ( enkel indien u geen eigen vervoer hebt)
Met vriendelijke groet,
Véronique Libeert
Permanentie sociale dienst:
dinsdag van 9 tot 12 uur en op afspraak
tel. 058 31 74 80 – fax 058 31 74 99
gsm 0470 13 05 89 (Veronique Libeert)
”

Dienstencentrum “De Zonnebloem”
Zuidstraat 67 – 8630 Veurne
ms-liga.veurne@ms-vlaanderen.be
website www.ms-vlaanderen.be

