
RESERVEREN

Reserveren kan bij Paula Christiaens via tafelenvoorleif@gmail.com of 
0478 53 15 57. De boeking is pas definitief na storting op BE65 0359 8339 1596 

van LEIF West-Vlaanderen met vermelding van naam en aantal anwezigen. 
Groepsreservatie is mogelijk tot tafels van 10 personen. 

                                                                      
MENU 

Cava Mistinguett Brut vergezeld van wachtbordje
Bavarois/mousse/grijze garnalen met groene kruiden 

***
Soepje van coeur de boeuf, verse basilicum, zuiderse tomaatjes

***
Kort gebakken mooie meid filet/Chablis-dillesausje/jonge prei/affila cress

***
Diamanthaas/sausje van Pomerol/tarte tatin & shi take/provencaals aardappeltje

***
Dame blanche “De Luxe”

***
Mokka met versnaperingen

Prijs inclusief wijnen, bieren, water en frisdranken: 78 euro pp

Levenseinde Informatieforum
www.levenshuis.be

Tafelen voor     glei   f

Voorzitter André Van Nieuwkerke en dokter Luc Proot
nodigen u namens het hele team van harte uit in 

Salons Denotter, Torhoutsesteenweg 76 in Zedelgem 

op vrijdag 29 november 2019 om 19u
 

19u WELKOM met receptie  -  20u15 TAFELEN

Zevende Tafelen voor     glei   f



Beste sympathisanten,

Na de receptie, waarbij dit jaar Erik Swaenepoel van het LEIFpunt Roeselare een 
woordje tot u richt, start om 20u15 het tafelen.

Om 22u30 opent de LEIFshop waar u nog allerlei lekkernijen ten voordele van 
LEIF kunt aankopen.

Sedert 2013 ijvert LEIF in West-Vlaanderen bij jong en oud voor het tijdig 
nadenken en het treffen van voorafgaandelijke schikkingen met het oog op een 
waardige levenseindezorg. Daarnaast helpt LEIF ook bij medische adviezen. 
Doorheen heel onze werking staat het zelfbeschikkingsrecht van de burger en 
de patiënt centraal. Na LEIFpunten in Brugge, Oostende, Roeselare en Kortrijk 
en een zitdag in het Heuvelland start in 2020 ook een LEIFpunt in Ieper.

Zonder de financiële en morele steun van heel wat wakkere burgers kan LEIF 
zijn mooie menselijke opdracht moeilijk vervullen. Het hele LEIF-team ziet dan 
ook uit naar uw komst!      

                 
André Van Nieuwkerke
voorzitter LEIF West-Vlaanderen

Luc Proot
coördinerend LEIFarts


